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01 INTRODUZZJONI 

 

Lill-impjegati tal-MEDE,  

Grazzi tal-impenn u r-riżultati miksuba. 

 

Lill-qarrejja,  

Grazzi tal-attenzjoni. 

 

Ir-Rapport Annwali jiddokumenta l-ħidma mwettqa mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

(MEDE) matul is-sena 2018 hekk kif iddokumentat mid-Dipartimenti varji u d-Direttorati rispettivi 

tagħhom. L-isforzi tal-MEDE huma xprunati mill-Qafas għall-Istrateġija tal-Edukazzjoni f’Malta għall-

2014-20241; qafas ħolistiku għall-kisba ta’ objettivi importanti u bidla minn edukazzjoni one-size-fits-

all għal waħda li toffri rotot differenti u inklussivi ta’ kwalità u ekwi biex jintlaħqu ferm aktar tfal u 

studenti. 

Fis-sena 2018, il-MEDE ffoka aktar fuq soluzzjonijiet fattibbli sabiex titjieb is-sistema tal-edukazzjoni. 

Il-Fond Soċjali Ewropew, kif ukoll fondi nazzjonali, kienu kruċjali għat-twettiq ta’ riformi fl-2018 bħal 

‘My Journey: Achieving through different paths (2016)2’, li jimmiraw li jimplimentaw sistema ta’ 

edukazzjoni inklussiva b’mod tanġibbli u jgħinu l-istudenti fit-tħejjija tagħhom għall-isfidi preżenti 

f’dinja globalizzata. ‘My Journey’ attira investimenti infrastrutturali u riformi edukattivi għall-

proviżjoni ta’ suġġetti vokazzjonali u applikati għall-istudenti fil-livell sekondarju, flimkien mal-

ambjent fiżiku rispettiv għal kull suġġett. B’kollox, qed jiġu żviluppati 79 workshop ġdid fi 13-il skola 

f’Malta u Għawdex. Għal dawn is-suġġetti twettqet ħidma amministrattiva għall-abbozzar tas-sillabi u 

anke għaċ-ċertifikazzjoni tagħhom. Flimkien mas-Secondary Education Certificate (SEC), is-

Secondary Education Applied Certificate (SEAC) ser jiċċertifika l-kisbiet vokazzjonali u applikati tal-

istudenti li jitgħallmu dawn is-suġġetti. Kisba riċenti oħra hija dik tal-‘Explore More3’, pjattaforma 

diġitali stabbilita permezz ta’ grupp ta’ ħidma minn oqsma differenti. Esperti tal-psikoloġija għenu biex 

inħoloq kwestjonarju fil-pjattaforma ‘Explore More’ li permezz tiegħu l-istudenti jistgħu jieħdu test 

onlajn li jiggwida lill-istudenti (u lill-ġenituri/gwardjani tagħhom) fl-għażla tal-karrieri tagħhom. Ir-

                                                           
1 

https://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%20201

4-2024%20ENG%2019-02.pdf 

2 https://www.myjourney.edu.mt/ 

3 http://exploremoreproject.eu/en/ 

 

https://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%202014-2024%20ENG%2019-02.pdf
https://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%202014-2024%20ENG%2019-02.pdf
https://www.myjourney.edu.mt/
http://exploremoreproject.eu/en/
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riformi jeħtieġu taħriġ effettiv għall-edukaturi li ser ikunu qed jagħmlu dawn ir-riformi realtà. L-

iżvilupp professjonali kien prijorità għall-MEDE u għalhekk infetħu numru ta’ korsijiet għall-iżvilupp 

tal-edukaturi b’kollaborazzjoni mal-Istitut għall-Edukazzjoni, li għall-ewwel darba beda joffri korsijiet 

f’livelli differenti, inkluż fil-livelli ta’ Baċellerat u Masters, onlajn ukoll. 

Ġie introdott servizz ta’ trasport bla ħlas għall-istudenti kollha sabiex innaqqsu l-piż finanzjarju minn 

fuq il-ġenituri u kif ukoll ngħinu biex innaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport. B’din il-miżura, minn 

12,500 student fl-iskejjel tal-Istat sal-2017, fl-2018 l-ammont ta’ tfal u studenti li bdew jibbenefikaw 

mit-trasport b’xejn tela’ għal 28,000 (14,000 student mill-iskejjel tal-Istat u 14,000 oħra mill-iskejjel 

mhux tal-istat). 

Gradwalment, tneħħew ukoll l-eżamijiet ta’ nofs is-sena u ġie mniedi l-assessjar kontinwu. Dan qed 

jirrifletti aħjar il-ħiliet u l-iżvilupp tat-tfal. 

Il-miżati tal-eżamijiet tal-MATSEC ġew eliminati wkoll. 

Il-MEDE qed jaħdem qatigħ ukoll għall-integrazzjoni tal-immigranti permezz ta’ korsijiet tal-Malti u 

l-Ingliż. It-tagħlim huwa mwassal bħala lingwa barranija u jinkludi wkoll tagħlim ta’ ħiliet bażiċi u 

funzjonali sabiex l-immigranti jkunu jistgħu jagħmlu parti mill-forza tax-xogħol f’Malta.  

Bdew isiru wkoll ftehimiet bejn il-MEDE u l-industrija sabiex jiġu kkomunikati aħjar il-bżonnijiet tax-

xogħol. B’hekk, l-edukazzjoni tista’ tagħlaq id-distakk bejn il-klassi tal-iskola u l-post tax-xogħol. Din 

il-ħidma wasslet għal Memorandum of Understanding (MoU) bejn l-industriji tal-ospitalità u l-

agribusiness li jinkludi wkoll it-tagħlim ibbażat fid-dinja tax-xogħol u żieda fl-apprendistat.  

Twettaq ukoll investiment fil-binja tal-MEDE stess, fejn infetaħ il-One-Stop-Shop (OSS) edu-

servizz.gov4 li qed joffri mas-sittin servizz taħt saqaf wieħed. Dan sabiex il-pubbliku jinqeda iktar. Ġew 

integrati wkoll ħdax-il servizz li joffru l-iskejjel; dawn ġew issimplifikati u standardizzati biex kull 

ġenitur jinqeda b’mod uniformi u iktar effiċjenti. 

Fl-2018 nedejna l-ewwel programmi ta’ wellbeing għall-Kapijiet u għall-Assistenti Kapijiet tal-iskejjel. 

Tnediet kollaborazzjoni bejn MEDE u l-ESP (P&SD) għall-impjegati kollha ta’ MEDE inkluż dawk fl-

iskejjel. Dan sar bħala parti mis-sapport li MEDE ppjana li joffri f’mument ta’ tiġdid fl-edukazzjoni. 

L-2018 rat ukoll l-implimentazzjoni ta’ Ftehim Settorali ġdid li bis-saħħa tiegħu l-gradi kollha tal-

edukaturi raw titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, l-introduzzjoni ta’ allowances ġodda, 

                                                           
4 https://servizz.gov.mt/en/Pages/Education_-Science-and-Technology/Education-Services/default.aspx 

 

https://servizz.gov.mt/en/Pages/Education_-Science-and-Technology/Education-Services/default.aspx
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opportunitajiet ġodda ta’ progressjoni fil-professjoni tagħhom u żieda sostanzjali fis-sigħat għat-taħriġ 

u l-iżvilupp professjonali tagħhom. 

Il-Ministeru ħadem biex ikompli jnaqqas it-tluq bikri mill-iskola, b’iktar individwi jibqgħu fl-

edukazzjoni. B’riżultat ta’ dan, ir-rata minn 20.3% fl-2014 niżlet għal 17.7% fl-2017. 

MEDE kompla jaħdem biex tkompli titjieb l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal u b’hekk aktar tfal 

jibdew l-edukazzjoni kmieni. Fil-fatt, minn 96.5% fl-2014 rajna żieda għal 98% fl-2017. Tjiebet ukoll 

il-kisba fil-Matematika, fil-Qari u fix-Xjenza. Din tirrifletti titjib fil-prestazzjoni tal-istudenti fis-

suġġetti inkwistjoni.  

 

It-tagħlim matul il-ħajja wkoll hu settur li rreġistra titjib, b’iktar individwi jibqgħu jitgħallmu matul 

ħajjithom. Fil-fatt minn 7.4% fl-2014 żdiedu għal 10.6% fl-2017. Irreġistrajna titjib fil-kisba ta’ 

edukazzjoni terzjarja u għalhekk għandna iktar studenti gradwati mill-istituzzjonijiet ta’ livell terzjarju, 

biex minn 26.5% fl-2014 telgħu għal 30% fl-2017. Ir-rata ta’ impjegar ta’ min iggradwa riċentement 

tjiebet ukoll, minn 87.8% (ISCED 3-4) jew 96.2% (ISCED 5-8) fl-2014 għal 91.3% jew 96.1% fl-2017 

rispettivament. 

Il-kisbiet tal-MEDE huma l-frott ta’ ħidma kontinwa ta’ persunal imżewwaq bi spettru ta’ ħiliet 

differenti miġbur flimkien biex jaħdem għal għan wieħed. L-2018 kienet sena oħra fejn waqt li 

komplejna nsaħħu d-Dipartimenti u d-Direttorati, komplejna naħdmu biex nippjanaw u nwettqu aktar 

flimkien milli f’iżolament minn xulxin. Għalhekk ir-riżultati. 

 

 

 
 

Dr Francis Fabri 

Segretarju Permanenti 

Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

  



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

9 
 

02 ID-DIPARTIMENT STRATEĠIJA U SAPPORT 

 

Id-Dipartiment jikkonsisti f’erba’ Direttorati mmexxija minn Direttur Ġenerali:  

 

- Id-Direttorat għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Strateġija u Implimentazzjoni tal-Programmi  

 

- Id-Direttorat tal-Finanzi  

 

- Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani  

 

- It-Taqsima tal-Loġistika, Amministrazzjoni u Sapport  

 

02.01. Id-Direttorat għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Strateġija u Implimentazzjoni tal-

Programmi 

 

Introduzzjoni 

 

Id-Direttorat għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Strateġija u Implimentazzjoni tal-Programmi jagħti 

pariri tekniċi fuq dak kollu li jirrigwardja kwistjonijiet ta’ Edukazzjoni, Sport u Żgħażagħ, Impjiegi u 

Għaqdiet Volontarji. Id-Direttorat ħa sehem attiv f’kumitati tal-UE kif ukoll ma’ pajjiżi terzi. Fi ħdan 

id-Direttorat isir ukoll ir-rappurtar u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-Proposti tal-Manifest, 

Miżuri tal-Baġit, Miżuri ta’ Simplifikazzjoni, il-Key Performance Indicators (KPIs), l-użu ta’ fondi tal-

UE sabiex jitwettqu proġetti edukattivi u kapitali kif ukoll monitoraġġ tal-iżborż tal-fondi nfushom 

għall-proġetti. 

 

Is-Sezzjoni għal Relazzjonijiet Internazzjonali 

 

Fl-2018, id-Direttorat għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Strateġija u Implimentazzjoni tal-Programmi 

kkordina l-pożizzjonijiet tal-Ministeru f’fora tal-UE. Ikkordina wkoll żviluppi fl-oqsma tal-impjiegi, l-

edukazzjoni, iż-żgħażagħ, l-isport u l-organizzazzjonijiet volontarji f’livell tal-UE. Matul l-2018, id-

Direttorat ifformula l-pożizzjonijiet tal-Ministeru, wara konsultazzjonijiet ma’ entitajiet interni, 

Ministeri oħra, kif ukoll ma’ partijiet interessati mhux governattivi, kull meta dan kien meħtieġ. 

Ipprovda wkoll reazzjonijiet għal konsultazzjonijiet minn Ministeri oħra, ikkordina l-parteċipazzjoni 

ta’ uffiċjali tal-Ministeru u attenda f’laqgħat, konferenzi varji u avvenimenti oħra li seħħew barra 

pajjiżna. 
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Id-Direttorat ikkordina t-tfassil ta’ dokumenti interni u d-dokumenti ta’ pożizzjonijiet konsolidati 

meħtieġa għat-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali kif ukoll dak tal-UE dwar oqsma ta’ politika 

diversi, b’enfasi partikolari fuq l-edukazzjoni, sport u żgћażagћ. Fl-2018 kien hemm tliet laqgħat tal-

Kunsill tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ, Kultura u Sport (EYCS) li saru fil-livell ministerjali: fil-15 ta’ Frar, 

2018, fit-22-23 ta’ Mejju, 2018, u fis-26-27 ta’ Novembru, 2018. Kien hemm ukoll laqgħa informali 

tal-Ministri responsabbli għaż-żgħażagħ fit-3 ta’ Settembru, 2018, fi Vjenna, l-Awstrija. 

 

Ħidma Amministrattiva 

 

Dan id-Direttorat kien involut fit-tħejjija ta’ noti ta’ struzzjoni, briefs, dossiers u dibattiti għall-oqsma 

tal-edukazzjoni, xogħol, żgħażagħ, sport u volontarjat, li huma: 

 

Dossiers 

 Adozzjoni ta’ Konklużjonijiet dwar ir-rwol taż-żgħażagħ fil-bini ta’ soċjetà sigura, koeżiva u 

armonjuża fl-Ewropa; 

 Adozzjoni ta’ Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol taż-żgħażagħ fl-indirizz tal-isfidi 

demografiċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea; 

 Approċċ ġenerali parzjali dwar Regolament dwar il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (ESC) 2021 

- 2027; 

 Adozzjoni ta’ Riżoluzzjoni dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ 2019 - 2027; 

 Adozzjoni ta’ Konklużjonijiet dwar ir-rwol tal-ħidma fost iż-żgħażagħ fil-kuntest tal-

kwistjonijiet marbutin mal-migrazzjoni u r-refuġjati; 

 Adozzjoni ta’ Konklużjonijiet dwar il-promozzjoni tal-valuri komuni tal-UE permezz tal-

isport; 

 Dibattitu ta’ orjentazzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-isport tal-ogħla livell u s-

sostenibbiltà tal-Mudell Ewropew tal-Isport; 

 Laqgħat tal-Aġenzija Dinjija tal-Antidoping (WADA); 

 Dibattitu ta’ orjentazzjoni fuq avvenimenti sportivi kbar bħala xprunaturi tal-innovazzjoni; 

 Adozzjoni ta’ Konklużjonijiet dwar id-dimensjoni ekonomika tal-isport u l-benefiċċji 

soċjoekonomiċi tiegħu. 

 

Noti ta’ struzzjoni 

 Adozzjoni tar-Reviżjoni tar-Rakkomandazzjoni dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul 

il-ħajja; 

 Adozzjoni ta’ Rakkomandazzjoni dwar il-promozzjoni tal-valuri komuni, l-edukazzjoni 

inklussiva u d-dimensjoni Ewropea tat-tagħlim; 
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 Adozzjoni ta’ Konklużjonijiet dwar il-mixja lejn viżjoni għal Żona Ewropea tal-Edukazzjoni; 

 Approċċ ġenerali parzjali ta’ Regolament dwar Erasmus; 

 Adozzjoni ta’ Rakkomandazzjoni dwar il-promozzjoni tar-rikonoxximent reċiproku 

awtomatiku ta’ diplomi tal-edukazzjoni ogħla u tal-edukazzjoni sekondarja għolja. 

 

Dibattiti 

 L-Evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Programm Erasmus+ u orjentazzjonijiet futuri għal wara 

l-2020; 

 Immexxu ’l quddiem l-aspetti tal-edukazzjoni tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ 

Diċembru 2017; 

 Il-potenzjal tal-universitajiet għat-tkabbir reġjonali u għall-promozzjoni ta’ ħiliet 

intraprenditorjali u innovattivi; 

 Żona Ewropea tal-Edukazzjoni 2025: Minn viżjoni għall-implimentazzjoni; 

 Dibattitu ta’ orjentazzjoni – Prijoritajiet futuri għall-politika tal-UE għaż-Żgħażagħ; 

 Dibattitu ta’ orjentazzjoni – L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ 2019-2027: Minn 

viżjoni għall-implimentazzjoni; 

 Dibattitu ta’ orjentazzjoni – Prijoritajiet futuri għall-politika tal-UE għaż-Żgħażagħ; 

 Dibattitu ta’ orjentazzjoni – L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ 2019-20275: 

Minn viżjoni għall-implimentazzjoni. 

 

Briefs 

 Abbozzar ta’ żewġ briefs dwar Working Dinners bejn il-Kummissarju Ewropew G. H. Oettinger u l-

Ministri għall-Edukazzjoni tal-UE dwar l-Iskejjel Ewropej; 

 Abbozzar ta’ briefs dwar il-kapitolu dwar iż-żgħażagħ tal-Erasmus; Iż-Żgħażagħ u l-Politiċi - Kif 

trawwem djalogu u parteċipazzjoni fi ħdan l-Erasmus u l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għaż-

Żgħażagħ; u d-Djalogu tal-UE dwar iż-Żgħażagħ. 

 

Affarijiet Internazzjonali u Rwoli Ulterjuri 

 

Id-Direttorat ipprepara dokumentazzjoni u pprovda informazzjoni u pożizzjonijiet kif meħtieġ għal 

numru ta’ laqgħat u avvenimenti primarji li seħħew fis-sena 2018. Fosthom kien hemm kontribut fil-

Kunsill tal-EPSCO (Impjiegi, Politika Soċjali, Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur); il-kumitat tal-

                                                           
5 https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en 

 

https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en
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EMCO (Employment Committee) u l-Working Group dwar kwistjonijiet soċjali (SQWP) fost oħrajn. 

Fir-rigward tal-punti li ġejjin fil-konfigurazzjoni tal-Kunsill tal-EPSCO: id-Direttorat ivvettja u rreveda 

numru ta’ dokumenti u pprepara dossiers u dokumentazzjoni oħra fejn kien meħtieġ li l-Ministru u 

uffiċjali tal-MEDE jipparteċipaw fil-laqgħat u avvenimenti f’livell internazzjonali, Ewropew u lokali. 

 

Fost it-temi li ġew diskussi fis-sena 2018 insibu s-Semestru Ewropew 2018 li jinkludi r-Rapport 

Konġunt dwar l-Impjiegi u r-Rapport tal-Pajjiżi 2018; l-impjieg taż-żgħażagħ u l-implimentazzjoni tal-

Garanzija għaż-Żgħażagħ; il-futur tal-Ewropa soċjali wara l-2020; ir-Regolament li jistabbilixxi 

Awtorità Ewropea tax-Xogħol; is-Semestru Ewropew 2019; id-Diġitalizzazzjoni tax-Xogħol; il-Qgħad 

fit-Tul (LTU); il-Mobbiltà tax-Xogħol; il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali; ir-rwol tal-imsieħba 

soċjali; il-Futur tax-Xogħol; u l-politika attiva tas-suq tax-xogħol. 

 

Id-Direttorat ivvettja u kkordina mal-Kordinatur ta’ Rikonoxximent Reċiproku u Ministeri oħra 

rigward: il-pożizzjoni ta’ Malta li għandha tittieħed fil-laqgħat tal-Grupp ta’ Kordinaturi għar-

Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali; u dokumentazzjoni li riedet tasal għand il-Kummissjoni 

Ewropea skont id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru, 2005, 

dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali. Id-Direttorat ikkordina flimkien ma’ Ministeri oħra 

u l-Kordinatur ta’ Rikonoxximent Reċiproku l-pożizzjoni ta’ Malta li għandha tittieħed f’livell 

Ewropew fir-rigward tal-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar test tal-

proporzjonalità qabel l-adozzjoni ta’ regolament ġdid tal-professjonijiet. Id-Direttorat għen ukoll fi ġbir 

ta’ informazzjoni għat-tweġiba rigward l-Ittra Formali lill-Awtoritajiet Maltin li telenka każijiet ta’ ksur 

tad-Direttiva tal-UE 2005/35/KE u d-Direttiva tal-UE 2013/55/UE. 

 

Fl-2018 id-Direttorat ħadem, flimkien mas-Segretarjat tal-UE u uffiċjali mill-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xogħol, għall-organizzazzjoni ta’ missjoni teknika ta’ tiftix tal-fatti fil-kuntest tas-

Semestru Ewropew fir-rigward tal-edukazzjoni u l-impjiegi, li seħħet f’Novembru. Suġġetti li ġew 

indirizzati inkludew: l-immodernizzar tal-edukazzjoni skolastika, l-edukazzjoni ogħla, l-istrateġija tat-

tagħlim tul il-ħajja, Work-based Learning, Vocational Education & Training, il-parteċipazzjoni fit-

tagħlim tal-adulti, il-validazzjoni tat-tagħlim formali u mhux formali, l-immigranti mill-aspett ta’ 

edukazzjoni u xogħol, l-ekonomija u d-djalogu soċjali, il-qgħad, il-miżuri ta’ attivazzjoni, l-impjiegi 

bejn is-sessi, it-titjib fil-ħiliet, l-inklużjoni soċjali u l-kura tat-tfal. 

 

Id-Direttorat ħejja wkoll dokumenti:  

 għall-Konferenza tal-Ministri għall-Edukazzjoni tal-Commonwealth (20CCEM) tad-19-23 ta’ 

Frar, 2018, li saret fil-Fiji;  
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 għal-laqgħa tal-Ministri għall-Isport tal-Commonwealth (9CSMM) tat-2 ta’April, 2018, bit-

tema “It-tisħiħ tal-valur u l-integrità tal-isport”;  

 għall-Konferenza Ministerjali taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Ogħla (EHEA) tal-24-25 ta’ 

Mejju, 2018;  

 għal-laqgħa tal-Uffiċjali Ogħla tal-Asia-Europe (ASEM) 2 (SOM-2), li saret f’Tokjo fit-13-14 

ta’ Settembru, 2018, bit-tema “Imsieħba Globali għal Sfidi Globali”;  

 u għar-Reviżjoni Nazzjonali Volontarja dwar l-Implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 dwar l-

Iżvilupp Sostenibbli, rigward: il-Mira ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG) 4: Tiġi żgurata 

edukazzjoni ta’ kwalità inklussiva u ekwa u jiġu promossi opportunitajiet ta’ tagħlim tul il-ħajja 

għal kulħadd; u SDG 8: Xogħol Diċenti u Tkabbir Ekonomiku.  

 

Id-Direttorat ipprovda wkoll feedback lil Ministeri oħra dwar dokumentazzjoni differenti relatata mal-

Kunsill tal-Ewropa. 

 

Minbarra l-abbozzar, ir-ratifika, l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-ftehimiet relatati mal-edukazzjoni 

li fihom Malta tidher bħala firmatarja, id-Direttorat ikkordina għadd ta’ boroż ta’ studju li jaqgħu taħt 

diversi ftehimiet internazzjonali. Dawn il-boroż ta’ studju huma mogħtija mill-Ministeru kull sena. 

 

Id-Direttorat huwa wkoll responsabbli għall-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru dwar diversi 

kwistjonijiet f’fora internazzjonali, u dan isir permezz ta’ proċess ta’ konsultazzjoni estensiva mad-

Direttorati u l-entitajiet li jaqgħu fil-portafoll tal-Ministeru. Id-Direttorat janalizza wkoll 

dokumentazzjoni li toriġina minn istituzzjonijiet internazzjonali relatati mal-portafoll tal-Ministeru. 

 

Brexit 

 

Id-Direttorat qed jikkordina t-tfassil ta’ pożizzjonijiet konsolidati meħtieġa fuq l-edukazzjoni u l-

impjieg għat-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell nazzjonali dwar Brexit f’każ li r-Renju Unit joħroġ mill-

Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. It-tħejjijiet huma ffukati fuq il-ħarsien tad-drittijiet fl-impjieg u l-

mobbiltà, l-aċċess għall-edukazzjoni, ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali, il-mobbiltà tal-

istudenti, il-miżati għat-tagħlim u d-drittijiet tal-istipendji. Id-Direttorat qed isegwi kontinwament l-

aħħar żviluppi fl-Unjoni u qed iżomm l-esperti infurmati fl-oqsma kkonċernati. 
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Is-Sezzjoni tal-Istrateġija 

 

Is-Sezzjoni tal-Istrateġija hija responsabbli mir-rappurtaġġ u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-

proġetti jew inizjattivi tal-Miżuri ta’ Simplifikazzjoni (MS), Miżuri Addizzjonali (MA), Miżuri tal-

Baġit (MB), il-Key Performance Indicators (KPI), proposti tal-manifest u l-abbozzar ta’ numru ta’ 

rapporti. 

 

Il-Miżuri 

 

Grafika 1: Implimentazzjoni tal-Miżuri fl-2018 

 

Tabella 2: Miżuri Varji 

Miżuri Varji Numru 

Miżuri tal-Baġit 2014 – 2017 (li komplew fl-

2018) 

51 

Miżuri tal-Baġit 2018 33 

Miżuri ta’ Simplifikazzjoni 2014 – 2017 (li 

komplew fl-2018) 

4 

Miżuri ta’ Simplifikazzjoni 2018 14 

Total 102 

 

Il-progress tal-Miżuri ta’ Simplifikazzjoni, Addizzjonali u tal-Baġit jitniżżlu f’rapport kull xahar sabiex 

l-unità timxi pass pass mal-implimentazzjoni, tiżgura twettiq effettiv u fil-ħin, u tillimita l-
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kumplikazzjonijiet strateġikament. L-unità tiffaċilita wkoll il-komunikazzjoni bejn l-entitajiet, l-

aġenziji u dipartimenti. 

 Miżuri ta’ Simplifikazzjoni: dawn il-miżuri jservu biex jissimplifikaw il-metodi ta’ 

amministrazzjoni sabiex il-pubbliku jinqeda b’mod iktar effiċjenti jew metodi oħra 

amministrattivi interni. Xempju ta’ dawn huwa l-One-Stop-Shop li nfetaħ fl-2018. Dan tal-

aħħar joffri madwar 60 servizz f’post wieħed għall-pubbliku.  

 Miżuri Addizzjonali: iservu biex jintlaħaq skop jew mira sekondarja b’benefiċċju tanġibbli. 

 Miżuri tal-Baġit: il-miżuri inkwistjoni jiġu mħabbra fid-diskors annwali tal-Baġit u, fil-

kollettiv, huma d-direzzjoni ġenerali li fiha l-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) 

ikun qed jipprogressa. Il-Miżuri tal-Baġit jinkludu inizjattivi sinifikanti bħall-bini ta’ skejjel 

ġodda jew l-introduzzjoni ta’ servizzi ġodda. 

 Key Performance Indicators: il-KPIs huma introduzzjoni riċenti fl-amministrazzjoni li, 

permezz tal-għażla għaqlija tagħhom, il-progress f’kull tip ta’ miżura jista’ jiġi mkejjel 

preċiżament. B’hekk, il-KPIs joħolqu lok għal statistika iktar realisitka u jimmiraw aħjar l-

inizjattivi ġejjiena. 

 

Il-Programm tal-Manifest Elettorali 

 

Il-Programm tal-Manifest Elettorali tal-2017 jissottolinja 110 proposti taħt ir-responsabbiltà tal-

Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Attwalment, il-progress tat-twettiq huwa ta’ madwar 70%. 

B’hekk, il-ministeru jinsab fi stadju avvanzat għat-twettiq tal-proposti kollha fil-ħin stipulat taċ-ċiklu 

elettorali. 

Grafika 2: Implimentazzjoni tal-Proposti tal-Manifest sal-aħħar ta’ Diċembru 2018

 

 

Il-progress tal-proposti tal-manifest jitniżżel f’rapport ta’ kull xahar.  
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Il-Programm ta’ Riforma Nazzjonali u r-Rapport tal-Faqar 

 

Il-ħidma mwettqa għall-implimentazzjoni tal-miżuri u l-proposti jiġu ppubblikati fil-Programm ta’ 

Riforma Nazzjonali (NRP6) u r-Rapport tal-Faqar7. L-NRP jipprovdi informazzjoni dwar l-istrateġija 

tal-ministeru fil-kisbiet tal-miri Ewropej għall-2020. It-taqsima kienet responsabbli mill-għażla tal-

miżuri li kellhom ikunu inklużi fir-rapport u li kellhom jiksbu l-kontribut meħtieġ mid-Direttorati u l-

entitajiet tal-ministeru. It-taqsima hija responsabbli mir-rappurtaġġ tal-proċess ta’ implimentazzjoni, ir-

riżultati u n-numru ta’ persuni li bbenefikaw mill-miżura inkwistjoni. 

 

Il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali jippubblika rapport dwar il-miżuri tal-

Baġit u proposti tal-manifest li jindirizzaw direttament u indirettament il-problema tal-faqar. Ir-

rappreżentanti tad-Direttorat għar-Relazzjonijiet Internazzjonali, Strateġija u Implimentazzjoni tal-

Programmi jkollhom rwol attiv fil-kitba ta’ dan ir-rapport. B’kollaborazzjoni mad-Direttorati u entitajiet 

differenti fi ħdan il-Ministeru, l-unità ġabret informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri li 

jixprunaw il-ġlieda kontra l-faqar. 

 

L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG) 

 

L-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG8) huma miri importanti għad-direzzjoni tal-UE u d-dinja 

b’mod ġenerali f’diversi oqsma u għal Malta biex tikkonforma mal-aħjar prattiki u miri pertinenti għall-

SDGs. Għaldaqstant, l-unità tal-istrateġija tagħti l-kontribut tagħha f’kumitat interministerjali li 

twaqqaf fi tmiem l-2017. Ix-xogħol tat-taqsima huwa li tirrapporta u tikkonsulta b’rilevanza għat-tliet 

pilastri prinċipali: Ambjentali, Soċjali u Ekonomiku. B’riżultat ta’ dan, Malta tkun qed issaħħaħ il-

koperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u l-partijiet interessati. 

 

Il-Politika tat-Tfal 

 

It-Taqsima tal-Istrateġija toffri l-assistenza tagħha wkoll fl-abbozzar tar-rapport tal-politika tat-tfal, li 

huwa relatat mar-rapport dwar il-faqar. Tassisti wkoll fl-istabbiliment tal-politiki tat-tfal permezz ta’ 

din il-ħidma. 

                                                           
6 https://mfin.gov.mt/en/Library/Documents/NRP/NRP%202018.pdf 

7 https://family.gov.mt/en/Documents/Poverty%20Booklet.pdf 

8 https://msdec.gov.mt/en/sustainabledevelopment/Pages/sdgs.aspx 

 

https://mfin.gov.mt/en/Library/Documents/NRP/NRP%202018.pdf
https://family.gov.mt/en/Documents/Poverty%20Booklet.pdf
https://msdec.gov.mt/en/sustainabledevelopment/Pages/sdgs.aspx
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Standing Group on Indicators and Benchmarks (SGIB) 

 

L-uffiċjali tat-taqsima għandhom sehem ukoll fl-iStanding Group on Indicators and Benchmarks 

(SGIB). Dan il-grupp huwa responsabbli għall-indikaturi u benchmarks rigward l-istrateġija edukattiva, 

il-kisbiet milħuqa u l-prestazzjoni tal-istudenti. F’pubblikazzjoni annwali, il-Kummissjoni Ewropea 

tanalizza kull Stat Membru permezz tal-istatus ta’ miri edukattivi rispettivi. Dan ifisser li l-grupp huwa 

importanti għall-istrateġija tal-ministeru u kif din tiġi riflessa fil-miżuri tal-Baġit u l-proposti tal-

manifest. Barra minn hekk, il-miri tal-Kummissjoni għandom impatt fuq l-istrateġija tal-ministeru u 

huwa għalhekk li l-kontribut tat-taqsima f’dan il-grupp għandha implikazzjonijiet għall-futur tas-settur 

tal-edukazzjoni f’Malta.   

 

Is-Sezzjoni għall-Implimentazzjoni tal-Programmi  

 

Matul is-sena 2018, is-Sezzjoni għall-Implimentazzjoni tal-Programmi kompliet taħdem fuq il-

funzjonijiet ewlenin tagħha fosthom: 

 Ġew sottomessi numru ta’ applikazzjonijiet għal fondi taħt il-programm tal-Erasmus+ u l- 

iStructural Reform Support Programme (SRSP), filwaqt li għal din is-sena ma kienx hemm 

sejħiet għal proposti li minnhom seta’ jibbenefika l-MEDE taħt il-fondi strutturali (ERDF u 

ESF). 

o Ġew sottomessi sitt applikazzjonijiet taħt l-SRSS u waħda minn dawn ġiet aċċettata u 

huwa mistenni li l-progett jiġi mwettaq fi żmien sena u nofs.  

o L-akbar proġett tal-Erasmus+ li ġie mirbuħ wara kollaborazzjoni bejn is-sezzjoni għall-

Implimentazzjoni ta’ Programmi u l-Istitut għall-Edukazzjoni kien dak tal-‘My Journey 

My Mobility’. L-għan ewlieni tal-proġett huwa li fuq medda ta’ tliet snin, joffri 

opportunitajiet ta’ safar lil iktar minn mitejn edukatur Malti, u mija oħra mill-Bejġju, 

l-Estonja u l-Ġermanja bl-iskop li s-sistemi ta’ edukazzjoni Maltin jinqasmu ma’ pajjiżi 

oħra fil-kuntest tal-edukazzjoni vokazzjonali.  

 Inħarġu numru ta’ sejħiet għall-offerti sabiex jinxtara tagħmir għal-laboratorji għal disa’ suġġetti 

vokazzjonali. Bis-saħħa ta’ dan, matul is-sena li ġejja mistenni li jiġu inawgurati 79 laboratorju fi 

tlettax-il-skola madwar Malta u Għawdex. 

 Ingħatat assistenza kontinwa lill-iskejjel sabiex jiġu mħeġġa jagħmlu użu mill-fondi tal-Erasmus+ 

u sabiex jiġu megħjuna fl-implimentazzjoni tal-proġett. 

 Ingħatat gwida u sapport dwar opportunitajiet għall-Fondi Ewropej 2014-2020. 

 Sar monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta’ ’l fuq minn 27 proġett li kienu għaddejjin matul din is-

sena minn entitajiet u dipartimenti varji fi ħdan il-MEDE. 
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 Ingħatat l-għajnuna meħtieġa lil numru ta’ aġenziji volontarji fl-amministrazzjoni tal-proġetti 

rispettivi tagħhom. 

 Ingħatat assistenza kontinwa lill-entitajiet u d-dipartimenti sabiex tintlaħaq il-mira tal-iżborż għas-

sena 2018 hekk kif definita mill-qafas ta’ prestazzjoni (performance framework). Dan l-isforz 

wassal għal ftehim li jiżgura li Malta ma titlifx fondi Ewropej taħt il-proġetti amministrati mill-

Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.  

 

Bħal fis-snin ta’ qabel, is-Sezzjoni għall-Implimentazzjoni ta’ Programmi fi ħdan id-Direttorat għall-

Affarijiet Internazzjonali, Strateġija u Implimentazzjoni ta’ Programmi kkordina u għamel monitoraġġ 

fuq il-Proġetti tal-Fondi Strutturali li ġew implimentati mill-MEDE, MCAST, Jobsplus, UoM kif ukoll 

numru ta’ għaqdiet volontarji.  

 

Is-Sezzjoni għall-Implimentazzjoni ta’ Programmi taħdem il-ħin kollu f’koperazzjoni sħiħa mal-

Planning and Priorities Coordination Division (PPCD), fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u 

l-Ugwaljanza, rigward kwistjonijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni effettiva tal-proġetti; u mal-EU 

Funds Management Unit (EUFMU), fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi, sabiex jiġu stabbiliti 

soluzzjonijiet għal kwistjonijiet li jinvolvu pagamenti.  

 

Sal-aħħar tas-sena 2018, kienu għaddejjin tnax-il proġett tal-ERDF b’valur totali eliġibbli minn fondi 

pubbliċi ta’ madwar EUR100M, li minnhom ġew imħallsa ’l fuq minn 30 miljun ewro. Għaddejjin ukoll 

sittax-il proġett tal-ESF b’valur totali eliġibbli minn fondi pubbliċi ta’ madwar EUR90M, li minnhom 

ukoll ġew imħallsa ’l fuq minn EUR30M sal-aħħar tas-sena 2018. Dawn il-figuri jinkludu wkoll żewġ 

ESF Aid Schemes, b’valur totali ta’ EUR20M, li minnhom ġew imħallsa ’l fuq minn EUR4M.  

 

Grafika 3: Żborż matul l-aħħar sentejn 
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Fond ta’ Kofinanzjament għall-Għaqdiet Volontarji  

 

Fl-2018, tnax-il organizzazzjoni volontarja ffirmaw Grant Agreement sabiex jirċievu somma stmata 

b’valur totali ta’ €165,627.75, mill-Fond ta’ Kofinanzjament għall-Għaqdiet Volontarji. Minn din is-

somma, €85,313.88 ngħataw fl-2018 bħala ħlas bil-quddiem, u d-differenza se tingħata wara li jispiċċa 

l-proġett. 

 

Sitt organizzazzjonijiet volontarji oħra, li ffirmaw il-Grant Agreement qabel is-sena 2018, irċevew  l-

aħħar porzjon b’valur totali ta’ €33,913.72 fis-sena 2018. 

 

Grafika 4: Fond ta’ Kofinanzjament għall-Għaqdiet Volontarji 

 

 

Il-Fond ta’ Kontinġenza  

 

Fl-2018, erba’ organizzazzjonijiet volontarji ffirmaw Grant Agreement sabiex jirċievu somma stmata 

b’valur totali ta’ €33,092, mill-Fond ta’ Kontinġenza għall-għaqdiet volontarji. Minn din is-somma, 

€27,941 ngħataw fl-2018 bħala ħlas bil-quddiem, u d-differenza ta’ €5,151 ser jingħataw lill-għaqdiet 

volontarji fl-2019, wara li jispiċċa l-proġett. 

 

Żewġ organizzazzjonijiet volontarji, li ffirmaw il-Grant Agreement fl-2017, jirċievu fis-sena 2018 l-

aħħar porzjon u ħlas ta’ darba ekwivalenti għal €7,500. 
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Il-Fond tal-Avvenimenti u Attivitajiet 

 

Fl-2018, erba’ organizzazzjonijiet volontarji ffirmaw Grant Agreement sabiex jirċievu somma stmata 

b’valur totali ta’ €20,000 mill-Fond tal-Avvenimenti u Attivitajiet. Minn dawn l-€20,000, ingħataw 

€17,000 fl-2018 bħala ħlasijiet bil-quddiem, u d-differenza ta’ €3,000 ser tingħata fl-2019. 

 

02.02. ID-DIRETTORAT TAL-FINANZI  

 

Is-Sezzjoni Finanzi 

 

Matul is-sena 2018, is-Sezzjoni tal-Finanzi amministrat il-finanzi kollha allokati lill-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xogħol skont l-Estimi Finanzjarji li kienu €58,220,000. 

 

It-titjib fl-ipproċessar ta’ pagamenti, iż-żamma ta’ dokumenti u informazzjoni komplew jissaħħu 

permezz ta’ tnaqqis fil-burokrazija interna. Dan qed iseħħ b’konsultazzjoni kontinwa mal-ħaddiema. 

Għalhekk, l-standard operating procedures li nħolqu mill-imsemmija sezzjoni komplew jitqassmu lill-

ħaddiema kollha f’din is-sezzjoni. Dan kollu rriżulta f’iktar effiċjenza fix-xogħol imwettaq mill-

ħaddiema li jaħdmu fil-qasam tal-finanzi, fejn l-awtonomija tagħhom u l-ipproċessar għall-ħlas kompla 

jitnaqqas filwaqt li l-effiċjenza żdiedet. 

 

Twettqet ħidma kontinwa bejn is-Sezzjoni tal-Finanzi u entitajiet oħra li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà 

tal-Ministeru biex jiġi żgurat li l-proċeduri ta’ xiri ta’ prodotti u servizzi bin-nefqa tal-fondi pubbliċi 

qed jitwettqu bl-aħjar mod possibbli u skont ir-regolamenti tax-xiri. Barra minn hekk, l-ispiża rikorrenti 

u kapitali ġiet kontinwament segwita sabiex il-fondi pubbliċi jintużaw fl-aħjar interess tal-poplu. 

 

Matul is-sena 2018, is-Sezzjoni tal-Finanzi ħadmet id f’id mas-Sezzjoni tax-Xiri. Għalhekk is-sistema 

ta’ informazzjoni dwar il-kuntratti attivi fil-Ministeru li nħolqot fl-2017 kompliet tgħin biex jinżamm 

kontroll assolut u jitnaqqas l-infiq eċċessiv u ma jissuperax l-ammont stipulat f’kull kuntratt, u biex jiġi 

segwit il-perjodu li jkopri kull kuntratt. Din is-sistema għenet ukoll biex kuntratt jiġi immedjatament 

imġedded jew jinbeda l-proċess biex jinħarġu sejħiet għall-offerti u jitfassal kuntratt ġdid sew qabel ma 

kuntratt ikun skada. 

 

L-Ipproċessar ta’ Pagamenti 

 

Matul is-sena 2018, is-Sezzjoni tal-Finanzi għamlet numru ta’ pagamenti b’ċekk, depożiti bankarji u 

trasferimenti ta’ ħlas bejn dipartimenti u entitajiet taħt Vot 13 Rikorrenti u Vot VI Kapitali. 



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

21 
 

 

Tabella 3: Numru ta ’ tranżazzjonijiet 2018 

 

Numru ta’ tranżazzjonijiet MEDE Vot 13 MEDE Vot 14 Total 

Pagamenti (inklużi 

vawċers ta’ ħlas, skedi 

mħallsa lid-dipartimenti u 

ħlasijiet bankarji) 

11,071 11,652 22,723 

Depożiti 1,798 738 2,536 

 

Tabella 4: Nefqa Totali 2018 

 

Nefqa MEDE Vot 13 MEDE Vot 14 Total 

Pagi €4,621,302.73 €233,080,506.07 €237,701,808.80 

Ħlas rikorrenti €2,665,783.31 €23,638,704.94 €26,304,488.25 

Programmi u inizjattivi €158,591,003.27 €6,882,907.29 €165,473,910.56 

Kontribut lill-entitajiet  €132,999,009.51 €0 €132,999,009.51 

Kapital €82,674,889.43 €8,308,633.14 €90,983,522.57 

 

 

Is-Sezzjoni Ministerjali għax-Xiri 

 

Sa mit-twaqqif tagħha fl-2017, din is-sezzjoni kienet responsabbli mix-xiri ta’ oġġetti, xogħlijiet u 

servizzi għat-twettiq tal-ħidma tal-MEDE. Is-sezzjoni involviet ruħa wkoll fit-taħriġ u appoġġ tal-

persunal fix-xiri skont il-proċeduri tal-prokura. 

Tqassim tal-ħidma tas-Sezzjoni tax-Xiri: 

1. Tieħu ħsieb tikteb id-dokumenti kollha meħtieġa tal-offerti tal-MEDE, kemm dawk li jiġu 

ppubblikati minn din it-Taqsima u dawk kollha li jiġu ppubblikati mid-Dipartiment tal-

Kuntratti f’isem il-MEDE; 

2. Tippubblika l-kwotazzjonijiet kollha tax-xiri tal-MEDE  li jaqgħu taħt  l-istima ta’ €10,000  fuq 

is-sistema tal-ePPS u tkompli l-proċedura kollha tax-xiri sal-kuntratt; 

3. Tippubblika konċessjonijiet għat-tuckshops u oħrajn meħtieġa għall-MEDE; 

4. Tagħti kull informazzjoni fuq xiri kif mitlub f’mistoqsijiet parlamentari u rikjesti oħra; 

5. Toħroġ rapporti kull sitt xhur kif mitluba mill-Ministeru għall-Finanzi; 

6. Tagħti pariri fuq il-proċeduri tax-xiri; 
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7. Tqassam kull informazzjoni fuq xiri ppubblikata mill-Ministeru għall-Finanzi; 

8. Tippubblika l-offerti u tikkonkludi l-kuntratt tax-xiri kollu tal-entitajiet tal-MEDE li l-ispiża 

tagħhom taqa’ ’l fuq minn €10,000 mingħajr VAT sa €250,000 mingħajr VAT kif inhu spjegat 

hawn taħt: 

(i) Verifika tal-korrettezza tad-dokumenti tal-offerti tad-direzzjoni tad-                      

Dipartiment tal-Kuntratti u pubblikazzjoni tal-offerti fuq l-ePPS;  

(ii) Toħroġ il-kjarifiki meħtieġa waqt li l-offerti qegħdin fuq is-suq; 

(iii) Is-sessjoni tiftaħ l-offerti fuq l-ePPS; 

(iv) Is-sessjoni tapprova kjarifiki/rettifikazzjonijiet waqt l-evalwazzjoni; 

(v) Tivverifika r-rapporti tal-evalwazzjoni; 

(vi) Rapporti ta’ evalwazzjoni jgħaddu għad-DCC;  

(vii) Toħroġ in-notifiki tar-rebħ; 

(viii)  Toħroġ il-kuntratti. 

Din it-taqsima kompliet taħdem mad-Dipartiment tal-Kuntratti u l-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi biex il-

ħaddiema li jaħdmu fil-MEDE u fl-entitatijiet tal-MEDE jkomplu jingħataw appoġġ u jitħarrġu dwar 

il-proċessi ta’ xiri.  

Il-korsijiet li attendew il-ħaddiema tat-taqsima kienu: 

1. New Public Procurement Regulations 

2. Green Public Procurement Regulations 

3. ePPS 

4. Evalwazzjoni ta’ offerti fuq l-ePPS 

 

Din it-taqsima ġġestjonat total ta’ 191 talba għax-xiri ta’ oġġetti, xogħlijiet u servizzi li nħarġu mill-

MEDE u mill-entitajiet fi ħdan il-Ministeru: 

Tabella 5: Ammont ta’ Offerti li ġew ippubblikati fl-2018: 

Isem tal-Entitajiet Numru ta’ talbiet għall-

pubblikazzjoni ta’ offerti 

Numru ta’ Awards 

EUPA 1 1 

FES 2 1 

FTS 42 30 

JOBSPLUS 15 10 

MCAST 9 9 

Malta Libraries 2 0 



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

23 
 

National Archive 3 1 

SPORTMALTA 6 4 

UOM 54 26 

Malta Council for Voluntary 

Organisations 

1 0 

MEDE 56 27 

Total  191 119 

 

Is-Sezzjoni Ministerjali tax-Xiri tmexxi wkoll id-DCC fejn jiġu evalwati r-rapporti ta’ evalwazzjoni ta’ 

tenders. In-numru ta’ laqgħat tad-DCC għall-2018 kien ta’ 41. 

L-ammont ta’ rakkomandazzjonijiet għar-rebħ tat-tenders li ġew iffinalizzati mid-DCC fuq is-

sottomissjoni tar-Rapport ta’ Evalwazzjoni jinstabu fit-Tabella 5. 

Ġew ikkanċellati 43 talba għal xiri mid-DCC fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni. 

 

02.03. Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani 

1. Employee Support Programme 

Wara li fl-2016 u l-2017 id-Direttorat tar-Riżorsi Umani beda bi programm speċifiku sabiex lill-

impjegati tal-MEDE jagħmilhom konxji tal-wellbeing tagħhom fuq il-post tax-xogħol, matul is-sena 

2018 issokta bl-impenn favur ħajja aktar bilanċjata b’rabta mal-professjoni tat-tagħlim. Għalhekk 

intbagħtet ittra taʾ informazzjoni lill-edukaturi kollha fi ħdan il-MEDE dwar il-programm u biex jiġi 

inkoraġġut l-użu ta’ dawn is-servizzi offruti b’kunfidenzjalità sħiha u bla ħlas. Din il-kampanja saret 

flimkien mal-People and Standards Division fi ħdan l-OPM. 

2. Grievances Cases 

Matul is-sena 2018 id-Direttorat tar-Riżorsi Umani ħadem fuq tliet (3) applikazzjonijiet ta’ lmenti li 

saru lill-Grievances Unit, fejn tnejn (2) minn dawn l-applikazzjonijiet ingħataw kumpens finanzjarju 

filwaqt li fil-każ l-eħor l-uffiċjal ingħata żieda fil-pensjoni. 

3. Mobility of Educators Agreement 

L-Educator Mobility Agreement (EMA) ġie ffirmat f’Settembru tal-2015 imma fil-ftehim settorali tal-

2017 l-EMA ġie estiż biex issa anke Kapijiet u Assistenti Kapijiet ta’ skola jistgħu jgawdu mill-

mobbiltà. L-EMA jippermetti lill-edukaturi sabiex jaqilbu l-impjieg tagħhom mill-iskejjel tal-Knisja 

jew Indipendenti għall-iskejjel tal-Istat (jew inkella viċi versa) mingħajr ma jitilfu xejn bħala salarju 

jew benefiċċji fil-gradi l-oħra.  
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Għall-edukaturi li bdew jaħdmu mal-iskejjel tal-Istat fis-sena skolastika 2017/2018 applikaw tletin (30) 

edukatur sabiex jibbenefikaw mill-EMA u sebgħa u għoxrin (27) minnhom ġew approvati. 

4. Riverżjoni u moviment laterali tal-edukaturi 

Il-ftehim settorali tal-2017 jinkludi provvedimenti ġodda għar-riverżjoni u moviment laterali tal-

edukaturi. Għaldaqstant l-edukaturi jistgħu japplikaw għal gradi ekwivalenti jew aktar baxxi basta jkun 

hemm postijiet vakanti għal dawn il-gradi, fost kundizzjonijiet oħra. Fis-sena 2018, tliet edukaturi talbu 

għal riverżjoni għal gradi aktar baxxi u f’żewġ każijiet it-talba ġiet milqugħa.  

5. Żidiet, Progressjonijiet u Promozzjonijiet 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani jieħu ħsieb l-increments kemm tal-Gradi tal-Għalliema kif ukoll tal-

General Services Grades. Matul is-sena 2018 inħadmu total ta’ 3940 żieda u d-Direttorat tar-Riżorsi 

Umani pproċessa tmien mitt (800) progression ta’ għalliema, Learning Support Educators u 

Kindergarten Educators.  

Fis-sena skolastika 2018/2019 kien hemm mija u wieħed u tmenin (181) promozzjoni li seħħew 

b’riżultat tal-ftehim bejn il-Gvern u l-MUT tal-21 ta’ Diċembru, 2017. Dawn il-promozzjonijiet kienu 

minn Learning Support Educator I għal Learning Support Educator II, fuq il-bażi ta’ kwalifika, kif 

stipulat fil-ftehim tal-Education Class.  

Promozzjonijiet oħrajn li seħħew mill-bidu tas-sena 2019 sa issa kienu tlieta (3) ta’ Psychology 

Practitioner u tnejn (2) ta’ Senior Psychologist. Dawn il-promozzjonijiet huma skont il-ftehim settorali 

bejn il-Gvern u l-Kamra tal-Psikologi tal-1 ta’ Ottubru, 2018, li daħal fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar, 2018, 

flimkien mal-Memorandum of Understanding għall-istess klassi, li wkoll daħal fis-seħħ fl-istess data. 

6. Records Management 

Matul is-sena 2018 saru tmienja u tletin (38) laqgħa ma’ diversi sezzjonijiet u entitajiet fil-Ministeru 

għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Matul dawn il-laqgħat ġie diskuss kif għandhom jiġu miżmuma r-

records.  

L-Arkivista Nazzjonali ffinalizza u awtorizza ħames (5) Retention Policies filwaqt li erbgħa oħra għad 

iridu jkunu finalizzati. Kien hemm ftehim ma’ tmien (8) sezzjonijiet oħra biex isir abbozz tal-policy 

tagħhom. 

Kienu maħruġa ħames evalwazzjonijiet ta’ records f’erba’ sezzjonijiet tal-Ministeru u oħra f’entità taħt 

ir-responsabbiltà tal-Ministeru. 

Kien hemm identifikazzjoni ta’ Historical Records minn tliet (3) skejjel u mir-Registry tal-Ministeru li 

se jkunu wkoll ippreservati fl-Arkivji Nazzjonali. 
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7. Allowances 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani pproċessa mitejn u tmienja u sebgħin (278) applikazzjoni għall-

Allowances li jinkludu impjegati fit-Teaching Grades kif ukoll fin-Non-Teaching Grades tal-Ministeru 

għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Dawn huma maqsumin kif ġej: 

(i) Saru 203 applikazzjonijiet ġodda;  

(ii) 17-il applikazzjoni għal għotja ta’ allowance għal kwalifika ogħla; 

(iii) 46 każ fejn l-allowance ġiet imwaqqfa;  

(iv) 4 applikazzjonijiet fejn l-allowance ġiet riattivata; 

(v) Ġew ipproċessati wkoll applikazzjonijiet minn impjegati li jaħdmu fil-kulleġġi u l-iskejjel li jagħmlu 

xogħol ta’ First Aiders. Mill-bidu tas-sena skolastika 2018/2019 sa issa ġew ipproċessati sitta u sebgħin 

(76) applikazzjoni; 

(vi) Il-ftehim settorali tal-2017 kien jinkludi żieda sostanzjali fl-allowances li jingħataw lill-edukaturi 

u anke xi allowances ġodda. 

 

8. Xogħol Privat 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani laqa’ t-talba minn wieħed u għoxrin (21) applikant, matul is-sena 2018, 

biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħol privat wara l-ħin tax-xogħol. 

 

9. Personal Record Sheet (PRSs) 

   Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani jieħu ħsieb li tinfetaħ Personal Record Sheet ġdida (GP 46) għal kull 

impjegat ġdid li jibda jaħdem mal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Barra minn hekk, jaġġorna 

l-pagi li jinbidlu kull sena fuq il-Personal Record Sheet tal-persuna. F’dan id-Direttorat isiru wkoll l-

emendi neċessarji fil-pagi, fil-gradi u fil-kuntratti ta’ dawk kollha li jkunu ħadu xi tip ta’ 

promozzjoni, progression jew increment. Din is-sezzjoni tieħu ħsieb ukoll it-tibdil li jsir fid-dettalji 

personali (żwieġ, indirizzi, kunjomijiet, eċċ.) tal-impjegati.  

10. Service and Leave Record Form (GP 47) 

Dan id-Direttorat jipprovdi l-formola GP 47 li tintalab personalment minn Uffiċjali Pubbliċi tal-

Ministeru għal raġunijiet varji speċjalment biex japplikaw għal xi sejħa partikolari. Din tintbagħat 

b’ittra elettronika u l-oriġinali tintbagħat bil-posta. Matul is-sena  2018 inħarġu tmien mija u ħamsa u 

għoxrin (825) GP 47.  
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11. Pensjonijiet 

Fis-sena 2018 id-Direttorat tar-Riżorsi Umani pproċessa 56 każ ta’ rtirar mix-xogħol tal-impjegati 

minħabba l-età. Fost dawn kien hemm 19-il impjegat li kienu intitolati għall-pensjoni tat-Teżor. Kien 

hemm ukoll persuna li spiċċat mix-xogħol minħabba raġunijiet mediċi.  

12. Riżenji/Tmiem ta’ Impjiegi 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani jieħu ħsieb ukoll ir-riżenji u t-tmiem tal-impjieg tal-impjegati kollha 

tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Fis-sena 2018, temmew l-impjieg tagħhom mitejn u 

sebgħa u tmenin (287) persuna. 

13. Leave 

Is-sezzjoni tal-leave fi ħdan id-Direttorat tar-Riżorsi Umani tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-

Xogħol tieħu ħsieb il-proċessi tal-leave kollu ta’ dawk l-impjegati bil-paga u dawk bla ħlas, jiġifieri 

madwar 9,000 persuna. 

Is-sezzjoni tagħmel użu minn linji gwida stipulati fis-16 ta’ Novembru, 2016. Dawn ġew separati fuq 

manwali ġodda li fihom wieħed isib madwar 43 tip ta’ leave differenti. L-applikazzjonijiet ġodda 

relatati tal-manwal ittellgħu onlajn fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 

għall-benefiċċju tal-impjegati. 

Ikun hemm ħidma mal-Ministeru għas-Saħħa biex impjegati jiġu assessjati minn bord mediku f’każijiet 

ta’ mard speċifiku jew mard fit-tul. 

 

Is-sezzjoni tikkordina xogħol mas-Salarji ta’ Għawdex għall-qtugħ ta’ pagi u allowances ukoll. Il-

pubbliku jiġi moqdi kontinwament permezz ta’ laqgħat personali, telefonati u ittri elettroniċi. 

14. Family Friendly Measures (Reduced hours, Flexi-time, Telework) 

Bħala parti mill-Miżuri għall-Familja, id-Direttorat tar-Riżorsi Umani fis-sena 2018 ipproċessa mitt 

(100) applikazzjoni għal reduced hours mingħand il-General Service Grades. Ikun hemm min japplika 

għall-ewwel darba u oħrajn li jkunu jridu jġeddu. Id-Direttorat jara li l-applikazzjoni hi mimlija b’mod 

korrett u meta tiġi approvata jinforma lill-applikant, lis-Salarji, lir-Records u lis-Superjur tal-impjegat 

skont artiklu 3.1 tal-Manual on Work Life Balances. 

Id-Direttorat jieħu ħsieb ukoll li jiġu pproċessati l-applikazzjonijiet ta’ persuni li jitolbu biex jaħdmu 

b’ħinijiet flessibbli u b’sistema ta’ telework. Matul is-sena 2018 kien hemm mitejn u tmienja u sittin 

(268) impjegat li talbu u ħadu ħinijiet ta’ xogħol flessibbli kif ukoll ġew proċessati mija u disgħa u tletin 

(139) applikazzjoni għat-Telework. 
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15. Expression of Interest - NGO 

 Dan l-uffiċċju jilqa’ applikazzjonijiet mingħand impjegati li jinteressahom li jmorru jaħdmu ma’ 

organizzazzjonijiet volontarji. Ikun hemm persuni li japplikaw għall-ewwel darba u oħrajn li jkunu jridu 

jġeddu. Għalhekk id-Direttorat jara li l-applikazzjoni tkun saret b’mod korrett u wara li tiġi pproċessata 

tintbagħat lill-People & Standards Division sabiex tiġi approvata. Minn dawn l-applikazzjonijiet ikun 

hemm madwar tletin fis-sena. 

16. School Leaving Certificate 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani tal-MEDE għandu fergħa f’Għawdex li tissejjaħ HR Gozo Back Office. 

L-impjegati tal-Gozo Back Office jieħdu ħsieb li meta tidħol talba għal School Leaving Certificate 

għand il-customer care f’Malta, tibda r-riċerka fir-reġistri li għandhom huma. Jekk ma jkunx hemm 

reġistri, jippruvaw jiġbru informazzjoni mill-iskejjel. Kif tinġabar l-informazzjoni meħtieġa, jinħadem 

iċ-ċertifikat u jintbagħat permezz ta’ ittra elettronika u/jew bil-posta lill-persuna li tkun għamlet it-talba. 

Ikun hemm każijiet fejn id-dettalji ma jinstabux u għalhekk il-persuna kkonċernata tintalab tagħmel 

affidavit sabiex isir ċertifikat skont id-dettalji li jidhru fuq l-affidavit stess. Matul is- sena 2018 inħarġu 

433 ċertifikat.  

17. Skema ta’ Leave bi Ħlas għal Studji - Kategorija (A) - Sabbatical Year għall-edukaturi 

L-iskema ta’ leave bi ħlas għal studju jew, kif inhi magħrufa, is-Sabbatical, tipprovdi lill-Uffiċjali fil-

Klassi tal-Edukazzjoni l-possibbiltà li jutilizzaw leave bi ħlas għal studju għal perjodu ta’ mhux aktar 

minn sena skolastika jew perjodi iqsar. 

L-iskema tipprovdi wkoll il-possibbiltà biex uffiċjali li jitqiesu eliġibbli jkunu jistgħu jsegwu studji li 

jwasslu għal Dottorat. F’dan il-każ biss hemm il-possibbiltà li ufffiċjal ikun jista’ jqassam il-leave bi 

ħlas (sabbatical) fuq perjodu ta’ erba’ snin, bil-kundizzjoni li l-uffiċjal imsemmi ma jkunx qed jgħallem 

fil-klassi. Mis-sejħa għall-applikazzjonijiet li għalqet fit-2 ta’ Frar, 2018, seba’ edukaturi, li tnejn 

minnhom ġejjin mis-settur mhux tal-Istat, qed jużaw dan it-tip ta’ leave waqt is-sena skolastika 

2018/2019. Sal-aħħar tas-sena 2018 wieħed u tletin (31) edukatur ibbenefikaw mill-iskema biex isegwu 

kors universitarju.  

18. Skema ta’ Leave bi Ħlas għal Studji - Kategorija (B) - Leave bi ħlas għal perjodi qosra 

għall-edukaturi 

L-edukaturi fis-Servizz Pubbliku jistgħu jibbenefikaw ukoll minn miżura simili biex ikunu jistgħu 

jattendu, fuq inizjattiva tagħhom, programmi qosra ta’ taħriġ  (sa mhux aktar minn ħames jew sitt ġranet 

ta’ xogħol, jew iżjed fil-każ ta’ korsijiet minn sorsi tal-UE) bħal korsijiet, seminars, jew workshops 

marbutin ma’ titjib akkademiku jew professjonali. 
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Fis-sena 2018, tmienja u ħamsin (58) edukatur ibbenefikaw mill-iskema tal-leave bi ħlas għal studju 

għal perjodi qosra li għenhom biex setgħu jattendu partijiet ta’ kors jew programm ta’ taħriġ li 

wassalhom biex jiksbu grad universitarju jew xi taħriġ konness mal-ħidma professjonali tagħhom. Fis-

sena preċedenti saru tlieta u erbgħin (43) applikazzjoni għal leave bi ħlas. Dan ifisser li fis-sena 2018 

kien hemm żieda ta’ 36%. 

19. Leave bi ħlas ieħor għal gradi oħra 

It-taħriġ u l-iżvilupp tal-impjegati jibqa’ jingħata l-importanza tiegħu f’oqsma oħra tal-

amministrazzjoni. Għal dan il-għan fis-sena 2018 intlaqgħu dsatax-il talba minn diversi gradi oħra li 

ngħataw leave bi ħlas għal studju li kien relatat direttament mal-ħidma tagħhom. It-tmexxija tad-

Direttorat tar-Riżorsi  tifhem li bl-investiment fit-taħriġ ittejjeb il-kwalitajiet u l-ħiliet tal-persunal fuq 

livelli avvanzati u ssaħħaħ l-importanza għall-iżvilupp tal-ħaddiema u l-mexxejja ta’ għada. Il-

konkorrenza akbar għal dan it-tip ta’ leave minn gradi diversi żammet mal-livelli tas-sentejn preċedenti. 

Madankollu fl-aħħar ta’ din is-sena kien hemm żieda fit-talbiet għal perjodi itwal. 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani jibqa’ punt ta’ referenza dwar it-taħriġ. Din is-sezzjoni qdiet il-persunal 

billi pprovdiet risposti fil-pront għal mistoqsijiet dwar l-opportunitajiet ta’ taħriġ għall-avvanz fil-

karriera, li kontinwament isiru b’ittri elettroniċi jew bit-telefown.  

20. Kumitat Soċjali - MEDE 

Il-Kumitat Soċjali tal-MEDE, fi ħdan id-Direttorat għar-Riżorsi Umani, ġie mwaqqaf madwar tliet snin 

ilu. L-għan ewlieni ta’ dan il-kumitat hu sabiex permezz tal-attivitajiet li jiġu organizzati, il-ħaddiema 

tal-MEDE jsiru jafu aktar lil xulxin u b’hekk tikber aktar l-għaqda bejn l-impjegati. Hija ħaġa tassew 

pożittiva li kull ħaddiem iħossu kuntent u jagħti servizz minn qalbu. Sabiex jitlaħaq dan l-għan, ħafna 

mill-attivitajiet jiġu organizzati waqt il-ħin tal-brejk.  

Numru sostanzjali ta’ impjegati fi ħdan il-MEDE attendew għal dawn l-attivitajiet. Il-membri kollha 

tal-Kumitat Soċjali jaħdmu flimkien biex l-attivitajiet li jiġu organizzati jkunu ta’ suċċess u joħorġu 

b’ideat ġodda sabiex ikunu jistgħu jiġu milħuqa ħafna aktar impjegati ġodda. 

Matul is-sena 2018, il-Kumitat Soċjali organizza 11-il attività. Minbarra dawn l-attivitajiet ġiet 

iċċelebrata wkoll quddiesa f’Ras ir-Randan u quddiesa kull l-ewwel Ġimgħa tax-xahar ħlief għax-xhur 

ta’ Lulju u Awwissu. 
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Is-Sezzjoni tar-Reklutaġġ  

L-Implimentazzjoni tal-Ftehim Kollettiv tal-Edukazzjoni 

 

Fil-21 ta’ Diċembru, 2017, ġiet iffirmata l-implimentazzjoni tal-ftehim kollettiv tal-edukazzjoni għall- 

pubblikazzjoni tas-sejħiet kollha li jaqgħu taħt dan il-ftehim u l-ħruġ tal-ittri tal-ħatra għan-

nomenklaturi l-ġodda u għall-gradi li ġew assimilati b’dan il-ftehim. Minn din is-sena, is-sejħiet kollha 

li jaqgħu taħt dan il-ftehim u gradi oħra li jaħdmu fl-iskejjel qed joħorġu bejn Jannar u Marzu sabiex il-

proċess tal-għażla jsir bejn April u Mejju. B’hekk ikollna r-riżultati kollha f’idejna qabel ma tispiċċa s-

sena skolastika u dawk li ser ikunu impjegati magħna għall-ewwel darba kif ukoll dawk promossi fi 

gradi edukattivi jkunu notifikati qabel il-vaganzi tas-sajf. Fl-1 ta’ Settembru jinħarġu l-ittri tal-ħatra 

għal dawn il-gradi kollha. Dan jinkludi t-tiġdid tal-gradi supplimentari.  

Taħriġ u Appoġġ għall-Bordijiet kollha tal-Għażla 

Sar taħriġ professjonali b’kollaborazzjoni mal-Institute for the Public Services (IPS), fejn ġie spjegat 

il-Manwal fuq il-Proċess tal-Għażla fis-Settur Pubbliku (Direttiva 9). F’dan it-taħriġ ħadu sehem il-

Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku u d-Diviżjoni dwar Nies u Standards fejn spjegaw fid-dettall il-

proċess tal-għażla fis-Servizz Pubbliku, b’enfasi fuq l-iStandard Operating Procedures, it-Timeframes 

for the Selection Process, u kif jitwieġbu l-petizzjonijiet. Ingħata wkoll taħriġ fuq modi differenti ta’ 

kif tagħmel intervista, x’tip ta’ mistoqsijiet għandhom jintużaw waqt l-intervista u kif il-Bord tal-Għażla 

għandu jġib ruħu (Kodiċi ta’ Etika). Dan it-taħriġ ġie offrut b’mod volontarju lill-iStanding Selection 

Panel (SSP) u l-uffiċjali kollha fil-Gradi ta’ Uffiċjali Edukattivi, l-Assistenti Diretturi, is-Service 

Managers, id-Diretturi, il-Prinċipali tal-Kulleġġi/Kapijiet ta’ College Networks, id-Diretturi Ġenerali u 

uffiċjali oħra li riedu jattendu għax ta’ sikwit ikunu magħżula fuq Bords tal-Għażla. 

Jingħata taħriġ intensiv lil dawk kollha li jiġu nominati fuq Bordijiet tal-Għażla għall-ewwel darba, fuq 

kif tuża l-edurecruitment portal9 u t-taħriġ ta’ aġġornament kull sena għal kulħadd fuq aġġornamenti li 

saru fuq dan il-portal. B’hekk ikun aktar faċli u sempliċi biex jintuża mill-membri tal-Bordijiet tal-

Għażla. 

L-Ittri tal-Ħatra 

Id-Direttorat tar-Riżorsi Umani jieħu ħsieb l-impjegati li jiġu kkonfermati wara li jkunu ħadu l-ittra 

tal-ħatra. Għas-sena 2018 kellna total ta’ elf u mija u sebgħin (1,170) impjegat li ħadu ittra tal-ħatra. 

 

                                                           
9 https://edurecruitment.gov.mt/ 
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Tabella 6: Ammont ta’ Sejħiet ippubblikati 

Is-sena 

2018 

Ammont 

ta’ sejħiet 

Service 

Wide 

Ammont ta’ 

sejħiet 

Sector Wide 

Ammont ta’ 

sejħiet 

Pubbliċi 

Ammont ta’ 

sejħiet 

dipartimentali 

 

Total 

Kwart 1 6 - 6 - 12 

Kwart 2 9 1 12 2 24 

Kwart 3 3 1 8 - 12 

Kwart 4 - 3 8 - 11 

Total 2018 18 5 34 2 59 

 

Is-Sezzjoni Dixxiplina 

It-Tmexxija ta’ Każijiet ta’ Dixxiplina 

Is-Sezzjoni dwar id-Dixxiplina tikkordina u żżomm kuntatt kontinwu ma’ bosta Dipartimenti jew 

Direttorati fi ħdan il-Ministeru, biex jiġi aċċertat li l-ħidma tal-uffiċċju titmexxa ’l quddiem bl-aktar 

mod effiċjenti. Għal każijiet serji, inklużi dawk ta’ natura kriminali, is-Sezzjoni dwar Dixxiplina ħadmet 

id f’id kemm mal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku kif ukoll mal-People & Standards Division fl-

Uffiċċju tal-Prim Ministru. Bl-għajnuna tal-avukat tad-Dipartiment, is-Sezzjoni dwar id-Dixxiplina 

għamlet ukoll il-kordinament meħtieġ mal-Kummissarju tal-Pulizija kif ukoll mal-Qrati tal-Ġustizzja. 

Is-Sezzjoni dwar id-Dixxiplina kompliet tiżgura li l-infomazzjoni u d-data dwar il-każijiet kollha 

(kemm dawk li ngħalqu kif ukoll dawk pendenti) jinżammu fil-kunfidenzjalità li tixirqilhom. Fost l-

oħrajn ġie żgurat li l-aċċess għall-informazzjoni dwar dixxiplina, kemm dik diġitali kif ukoll dik li 

tinżamm fil-fajl u l-Personal Record Sheets (PRS) tal-uffiċjali kkonċernati, ikun ikkontrollat.  

Fit-28 ta’ Frar, 2017, inħarġet id-Direttiva 11 mill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni, dwar ir-

regolamenti ġodda tad-dixxiplina tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, li daħlu fis-seħħ mill-1 ta’ 

Marzu, 2017. B’hekk, is-Sezzjoni dwar id-Dixxiplina ta’ dan il-Ministeru pproċessat diversi każijiet 

skont ir-regolamenti tal-1999 kif ukoll tal-2017, u dan fiż-żmien stipulat skont l-iskadenzi applikabbli 

fir-regolamenti. Id-dettalji dwar din il-ħidma qed jiġu murija f’aktar dettall kif indikat hawn isfel skont 

l-oqsma mmarkati minn A sa D kif ġej: 

A. Ċanfira bil-Miktub (valida għal sitt [6] xhur) 

-  L-ammont ta’ Ċanfiriet li jaqgħu taħt Miżura Amministrattiva, u mhux Dixxiplina, u li ġew 

irrapportati mill-iskejjel kollha inkluż ir-Resource Centre u l-Learning Support Centres, kif 
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ukoll mid-Direttorati, Sezzjonijiet u Diviżjonijiet fi ħdan il-MEDE, kien ta’ ħamsa u għoxrin 

każ (25). 

 

B. Każijiet ta’ Dixxiplina (serji u żgħar skont Regolament 17[1][a]) 

- Skont Regolament 17(1)(a) tar-Regolamenti tal-2017, ġew mistħarrġa total ta’ sbatax-il (17) 

każ ġdid, li kollha kienu serji u għaxra (10) minnhom setgħu jwasslu għat-tkeċċija. Minn dawn 

is-sbatax-il każ, jirriżulta li: 

 sitta (6) minnhom ġew konklużi, fejn l-uffiċjali pubbliċi nstabu ħatja 

 sebgħa (7) minnhom għadhom pendenti 

 tnejn (2) minnhom ġew sospiżi taħt l-istruzzjoni tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku 

 wieħed (1) minnhom ġie rtirat mill-Kap tad-Dipartiment 

 wieħed (1) minnhom ġie rtirat mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku 

 

- Jirriżulta li kien hemm ukoll każ wieħed (1) ta’ dixxiplina skont Regolament 17(1)(a) tar-

Regolamenti tal-2017 li kien pendenti mis-sena 2017 u ġie konkluż fis-sena 2018. Il-każ kien 

serju u seta’ jwassal għat-tkeċċija u l-uffiċjal pubbliku nstab ħati. 

 

- Ta’ min jinnota li każ ta’ dixxiplina li, skont ir-Regolament 20 tar-Regolamenti tal-1999, jista’ 

jwassal għat-tkeċċija nfetaħ f’Diċembru tas-sena 2013 kontra impjegat fil-pożizzjoni ta’ 

Supply Learning Support Assistant, u sal-lum għadu ma nqatax. Dan il-każ għadu pendenti 

quddiem il-Qorti kif ukoll quddiem il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku, peress li l-

impjeġat fetaħ kawża kontra d-Direttur Ġenerali għas-Servizzi Edukattivi.  

 

C. Każijiet ta’ Dixxiplina (ikkunsidrat bħala impjegat li jkun irriżenja skont Regolament 32) 

- Skont Regolament 32 tar-Regolamenti tal-2017, ġew trattati żewġ każijiet (2) fejn l-uffiċjali 

pubbliċi ġew meqjusa bħala reżenjati mis-Servizz Pubbliku. 

 

D. Reati Kriminali 

- Matul is-sena 2018, is-Sezzjoni Dixxiplina segwiet total ta’ għoxrin (20) każ kriminali 

quddiem il-Qrati Kriminali. Minn dawn l-għoxrin każ, erbatax (14) jaqgħu taħt ir-

Regolamenti 14 sa 16 tar-Regolamenti tal-1999 u sitta (6) oħra huma taħt ir-Regolamenti 13 

sa 15 tar-Regolamenti tal-2017. 
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- Sal-aħħar tas-sena 2018, minn dawn l-għoxrin (20) każ: 

a) Tmien (8) każijiet intemmew il-proċeduri fil-Qorti dwarhom u ġew magħluqa, fejn il-

Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku ħarġet ir-rakkomandazzjoni penali li mbagħad ġiet 

awtorizzata mill-OPM.  

b) Żewġ (2) każijiet intemmew il-proċeduri fil-Qorti dwarhom iżda għadhom pendenti 

quddiem il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku sabiex tagħmel ir-rakkomandazzjoni 

tagħha lill-Prim Ministru dwar il piena. 

c) Seba’ (7) każijiet għadhom pendenti quddiem il-Qorti Kriminali. 

d) Tliet (3) każijiet għadhom pendenti quddiem il-Qorti Kriminali taħt Appell. 

 

Is-Sezzjoni tal-Customer Care  

Ir-rwol prinċipali tal-persunal tar-Reception kien li jwieġbu u jgħaddu telefonati lill-persuni jew 

sezzjonijiet ikkonċernati, u li jirreġistraw il-viżitaturi li jmorru l-MEDE, permezz tal-Visitors 

Management Systems li ġiet introdotta s-sena l-oħra. Din hija sistema kompjuterizzata fejn il-klijenti 

kollha tal-MEDE jkunu rreġistrati ġo database permezz tal-karta tal-identità. Huma jingħataw Visitors 

Tag li tkun innumerata u li trid tinġarr fuqhom sakemm idumu fil-binja, u tiġi rritornata fir-Reception 

qabel jitilqu. Bejn l-1 ta’ Jannar, 2018, u s-27 ta’ Novembru, 2018, ġie rreġistrat total ta’ 8,384 viżitatur. 

 Mistoqsijiet li jidħlu permezz tal-Freephone 1571 u l-linja komuni 25982463: In-numru totali 

ta’ telefonati li ġew milqugħa mill-persunal tal-Customer Care sas-27 ta’ Novembru, 2018, kien 

ta’ 5,747. 

 Mill-bidu tas-sena sas-27 ta’ Novembru, 2018, kien hemm  total ta’ 1,380 każ li ġew indirizzati 

wiċċ imb wiċċ fl-Uffiċċju tal-Customer Care. 

Fit-28 ta’ Novembru, 2018, il-One-Stop-Shop (OSS) Edu servizz.gov fil-Furjana integra taħt saqaf 

wieħed 55 servizz li qegħdin jiġu offruti mid-diversi Direttorati u entitajiet fi ħdan il-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xogħol. Il-linji tat-telefown ta’ dawn is-servizzi nqalbu għas-servizz tal-153, wara li 

l-aġenti li jieħdu dawn it-telefonati, flimkien mal-persunal tal-Edu servizz.gov, ingħataw taħriġ intensiv 

ta’ madwar xahar u nofs fuq is-servizzi kollha offruti minn dan il-One-Stop-Shop. 

 

Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-OSS għall-pubbliku huma: 

Mit-Tnejn sas-Sibt bejn it-8.00am u s-1.00pm, kif ukoll nhar ta’ Erbgħa mill-4.30pm sas-7.00pm. 

Bejn it-28 ta’ Novembru, 2018, u l-31 ta’ Diċembru, 2018, ġew milqugħa 158 każ fuq dawn is-servizzi, 

kif ukoll 23 każ ieħor fuq servizzi oħra relatati mal-MEDE.  
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02.04. It-Taqsima tal-Loġistika, Sapport u Amministrazzjoni 

 

Fil-bidu tas-sena 2018, din it-taqsima ma baqgħetx tagħmel parti mid-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi 

u bdiet tagħmel parti mid-Direttorat tal-Istrateġija u s-Sapport.  

IMMANIĠĠJAR TAT-TRASPORT GĦALL-ISKEJJEL 

Grafika 5: TRASPORT GĦALL-ISKEJJEL10 

 

Il-ftehim li l-Ministeru kellu mal-operaturi tat-trasport, fuq servizz ta’ trasport għall-istudenti li jattendu 

skejjel tal-Istat f’Malta u f’Għawdex, ġie fi tmiemu mal-għeluq tas-sena skolastika 2017/18. 

Għaldaqstant kellu jinbeda proċess ġdid sabiex jintlaħaq ftehim ġdid. B’konsultazzjoni u bl-

approvazzjoni tad-Dipartiment tal-Kuntratti fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi, beda proċess ta’ 

negozjati mal-operaturi li wrew interess li jipparteċipaw fil-proċess ta’ negozjati. Il-proċess ingħalaq 

f’Settembru 2018, u ntlaħaq ftehim ma’ 8 operaturi għas-servizz tat-trasport. Għas-sena skolastika 

2018/19, bdew jinġarru 14,000 student, żieda ta’ 2,000 student fuq is-sena skolastika li għaddiet. Din 

is-sena t-trasport beda jiġi pprovdut ukoll għall-istudenti li jattendu l-kindergarten u għalhekk, għall-

ewwel darba,  ġiet introdotta s-superviżjoni fuq aktar minn 100 rotta fejn hemm studenti tal-

kindergarten li jużaw it-trasport. Is-servizzi tat-trasport għall-iskejjel statali huma kkordinati mit-

Taqsima tat-Trasport għall-Iskejjel fi ħdan id-Dipartiment għall-Istrateġija u Sapport fil-Furjana.  

Ġie pprovdut ukoll trasport b’xejn lill-istudenti kollha hekk kif kien imwiegħed mill-Gvern, jiġifieri 

kemm dawk li jattendu skejjel tal-Istat u kemm dawk li jattendu skejjel tal-Knisja u dawk 

indipendenti. Beda wkoll proċess ta’ negozjati sabiex jintlaħaq ftehim mal-operaturi tat-trasport f’dan 

ir-rigward. F’Settembru 2018, ingħalaq ukoll il-ftehim mat-tmintax-il operatur li wrew interess li 

                                                           
10 Studenti - figuri rounded up. 2017/18 - Skejjel tal-Istat. 2018/19 - Skejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti 
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jidħlu fl-iskema tas-servizz tat-trasport b’xejn għall-istudenti li jattendu l-iskejjel tal-Knisja u 

indipendenti. Madanakollu, minħabba li d-domanda għat-trasport żdiedet, kien hemm xi ġenituri li 

kellhom diffikultà biex jiżguraw is-servizz li kellhom bżonn, u għalhekk id-dipartiment assista lill-

ġenituri sabiex jinstab trasport għal uliedhom sal-aħħar tal-2018. F’din l-iskema qed joperaw madwar 

180 operatur tat-trasport li qed jagħtu servizz lil madwar 14,000 student f’Malta u Għawdex.  

Għalkemm in-negozjati ħadu fit-tul u kienu ta’ sfida, il-MEDE jinsab kuntent li ż-żewġ kuntratti 

ngħalqu fil-ħin u li s-servizz tat-trasport ġie pprovdut b’xejn u fil-ħin għall-istudenti kollha. 

 L-Iskema tal-Breakfast Club fl-Iskejjel Primarji  

Is-servizz tal-Breakfast Club fl-iskejjel primarji tal-Istat din is-sena daħal fil-ħames sena skolastika. 

F’dan is-servizz jieħdu sehem sebgħin (70) skola. Ir-reġistrazzjonijiet tal-persunal biex jieħdu sehem 

fil-kordinament tal-Breakfast Club, li saru onlajn, kienu jammontaw għal elf, mija u sitta u tletin 

(1,136). Ir-reġistrazzjonijiet tat-tfal għas-sena skolastika 2017/18 (sa Ġunju 2018) kienu jammontaw 

għal ħamest elef, seba’ mija u tmenin (5,780). Għas-sena skolastika 2018/19, sal-31 ta’ Diċembru, 2018, 

ir-reġistrazzjonijiet tat-tfal kienu jlaħħqu ħamest elef, erba’ mija u tletin (5,430). Il-medja tat-tfal li 

attendew għall-Breakfast Club matul is-sena skolastika 2017/18 kien ta’ elfejn, ħames mija u tlieta u 

erbgħin (2,543) kuljum. Il-medja tat-tfal li attendew matul is-sena skolastika 2018/19, sal-31 ta’ 

Diċembru, 2018, kien ta’ tlett elef, tmienja u tmenin (3,088) kuljum. 

Il-persunal li kien interessat li jipparteċipa f’dan is-servizz kien mitlub li jkollu ċ-ċertifikat tal-Food 

Handling Kategorija B. Għal dan il-għan ġew organizzati tmienja u għoxrin (28) kors tal-Food Handling 

għall-Kulleġġi kollha, li kienu jsiru wara l-ħin tal-iskola.  

Uniformijiet 

Dan id-Dipartiment kompla jikkordina l-loġistika tal-bejgħ tal-uniformijiet mal-kumpanija awtorizzata 

li tbigħ l-uniformijiet tal-iskejjel statali - Yorkie Clothing. Saru laqgħat minn kmieni dwar il-bejgħ fl-

iskejjel u biex ikun aċċertat li l-istokk ikun aċċessibbli qabel jibda l-bejgħ. Din is-sena, apparti li wieħed 

seta’ dejjem imur fil-ħanut tal-Yorkie, żdiedu l-ġranet fl-iskejjel meta l-ġenituri setgħu jixtru l-uniformi 

tat-tfal. Kull kulleġġ kellu minimu ta’ żewġ skejjel u fejn kien possibbli ġew imqassma fuq jumejn, 

minn fejn kien se jsir il-bejgħ u minn fejn kienu ser jintgħażlu, biex b’hekk is-servizz ikun l-aktar 

aċċessibbli għall-ġenituri. Fejn il-popolazzjoni tat-tfal kienet akbar, l-iskejjel u l-ġranet żdiedu. Il-bejgħ 

kien isir mid-9.00 ta’ filgħodu sas-1.30 ta’ waranofsinhar. 

Laboratorji Ġodda jew Modernizzati fl-Iskejjel Sekondarji 

Bħala parti mir-riforma fl-iskejjel sekondarji, din is-Sezzjoni kienet involuta fil-kostruzzjoni ta’ 

workshops ġodda sabiex fihom jiġu mgħallma s-suġġetti applikati u vokazzjonali fis-sena skolastika 

2019/2020. F’din l-aħħar sena tkomplew il-preparamenti intensivi fuq ix-xogħlijiet meħtieġa għal 79 
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workshop u laboratorju li għandhom x’jaqsmu mal-proġett tal-My Journey. Sal-aħħar tas-sena kellna 

50 laboratorju lest mix-xogħol infrastrutturali. Huwa importanti ħafna li l-laboratorji jkunu armati bl-

apparat meħtieġ biex ikunu ta’ servizz li jixraq lill-istudenti tagħna. Għalhekk, matul din is-sena s-

Sezzjoni ħadmet ħafna biex tara li jiżdied l-apparat meħtieġ f’ħafna laboratorji. 

Ħadmet ukoll fis-suġġetti vokazzjonali ġodda speċjalment dawk li huma fil-Health & Social Care, 

Engineering, Information Technology, Agribusiness Hospitality, Media u Textiles. 

Kienet involuta wkoll fix-xiri ta’ apparat ġdid għal numru ta’ laboratorji ġodda bħalma huma dawk tal-

Hairdressing Salons, Health & Beauty Labs, Welding Workshops, Plumbing Workshops, Auto 

Mechanic Workshops u oħrajn fl-iskola tal-Alternative Learning Programme f’Raħal Ġdid, Msida 

Educational Hub u l-Learning Support Centres.  

Is-Sezzjoni ħadet ħsieb ukoll biex l-apparat tal-laboratorji fl-iskejjel li għalqu fis-sajf ta’ din is-sena ġie 

ċċekkjat u, fejn kien il-każ, sar it-trasferiment neċessarju biex jintuża fi skejjel oħra skont il-bżonn. 

Is-Sezzjoni Servizzi Tekniċi 

Din is-sezzjoni hija responsabbli mill-manutenzjoni, it-tisbiħ u t-tindif tal-iskejjel ta’ Malta u Għawdex, 

kif ukoll minn Dipartimenti u uffiċini tal-Ministeru għall-Edukazzjoni. Ix-xogħol tal-manutenzjoni, 

tisbiħ u tindif tal-iskejjel isir b’kollaborazzjoni mal-College Precincts Officers, li min-naħa tagħhom 

jaraw il-ħtiġiet tal-binjiet fil-kulleġġ rispettiv tagħhom. Is-sezzjoni tal-ġardinara tagħmel manutenzjoni 

tal-btieħi u spazji miftuħa ġol-iskejjel ta’ Malta u Għawdex fuq bażi regolari. Dan ix-xogħol jikkonsisti 

fi qtugħ ta’ ħaxix ħażin, bexx ta’ palm, żbir ta’ siġar u ħart tal-ħamrija. Il-ġardinara jagħmlu wkoll 

manutenzjoni fuq il-ħitan tas-sejjieħ. Ix-xufiera jaqdu l-ħtiġiet tat-trasport li jkollhom l-iskejjel, bħal 

ġarr ta’ materjal, xi għamara jew affarijiet li jkunu għar-rimi. Il-ħaddiema tekniċi ta’ din is-sezzjoni 

kienu wkoll responsabbli mill-implimentazzjoni tax-xogħlijiet tal-One-Stop-Shop fil-Ministeru għall-

Edukazzjoni u x-Xogħol, Il-Furjana.  

It-Taqsima tal-Ivvjaġġar 

 

Ix-xiri tal-biljetti tal-ajru għall-uffiċjali kollha tal-MEDE, sabiex jattendu laqgħat u konferenzi barra 

minn Malta, huwa responsabbiltà tas-Sezzjoni tal-Ivvjaġġar. Is-Sezzjoni tiżgura li tinġabar id-

dokumentazzjoni kollha u li din tkun korretta u skont il-proċeduri. Fl-2018 kompliet titħaddem is-

sistema tas-CTMS – sistema live onlajn, bl-għan li l-uffiċċju jkompli jnaqqas il-ħela ta’ karti u l-proċess 

isir iktar simplifikat. 
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Tabella 7: Vjaġġar minn uffiċjali tal-MEDE 

 Żjarat Uffiċjali Spiża Totali 

MEDE 270 353 €227,879.74 

 

It-Taqsima tal-Istores 

It-talbiet ta’ ordnijiet ta’ stationery ammontaw għal 446 b’valur ta’ €31,352.82. Kien hemm ukoll 442 

rikjesta għal materjal ta’ tindif b’valur ta’ €15,567.69. 

 

Fl-2018 tkompla l-ivvettjar skont ir-retention policy tad-dokumenti li jinsabu fl-istores biex b’hekk seta’ 

jsir tindif u jintrebaħ iktar spazju. Dan sar wara konsultazzjoni bejn id-Direttur, l-Istores, id-DCM, ir-

Records Officer MEDE u l-Arkivji Nazzjonali. Bħas-snin ta’ qabel, tqassmu l-uniformijiet tas-sajf u 

tax-xitwa skont il-lista pprovduta lill-MEDE Stores. 

 

It-Taqsima tar-Reġistru 

Matul l-2018, ir-Registry irċeviet u qassmet medja ta’ 322 file kuljum. Ġew maħluqa 4,280 file ġdid. 

Minn dawn, 1,322 kienu files personali filwaqt li 2,958 kienu fil-kategorija ta’ files ġenerali. L-uffiċċju 

rċieva u pproċessa 15,843 rikjesta permezz ta’ ittri elettroniċi jitolbu għall-ftuħ ta’ files ġodda u notifiki 

ta’ ċaqliq ta’ files, u dan kollu ġie rreġistrat fis-sistema tad-DOCREG. Kien hemm 46 rikjesta għal 

trasferimenti ta’ impjegati ’l barra mid-dipartiment u 36 rikjesta ta’ trasferiment lejn id-dipartiment. 

Intbagħtu wkoll 47,689 ittra lokali ’l barra mid-dipartiment, kif ukoll 3,102 ittri lokali oħra li ntbagħtu 

permezz ta’ posta rreġistrata. L-ammont ta’ ittri li ntbagħtu barra minn Malta kien ta’ 41 permezz ta’ 

posta ordinarja u 19-il ittra oħra li ntbagħtu permezz ta’ posta rreġistrata. Is-sezzjoni tar-Registry 

irċeviet 24,614-il ittra permezz ta’ posta ordinarja u 1,185 ittra permezz ta’ posta rreġistrata. Matul din 

is-sena, tkompla l-proċess flimkien ma’ uffiċjali tal-Arkivji Nazzjonali biex jiġu identifikati files li 

għadda ċertu żmien minn fuqhom u li għandhom valur storiku skont ir-retention policy. 

 

It-Taqsima tat-Trasport 

Matul l-2018 saru mal-1,800 talba mingħand diversi uffiċjali u sezzjonijiet differenti fuq l-indirizz 

elettroniku tas-sezzjoni, kemm biex jitwasslu uffiċjali f’diversi lokalitajiet u kemm biex jitqassam 

materjal fl-iskejjel, pereżempju karti tal-eżamijiet. Dawn il-vjaġġi saru permezz ta’ seba’ vetturi żgħar 

u żewġ vannijiet kbar.  

 

Bħal kull sena, ġie pprovdut is-servizz ta’ trasport lill-Unit Għożża biex iwassal studenti li qegħdin 

jistennew tarbija u kif ukoll dawk li jwelldu. It-trasport ġie pprovdut ukoll lil uffiċjali Għawdxin li jiġu 
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Malta għal xi laqgħat.Matul din is-sena nħarġet sejħa għall-offerti biex jinxtraw tliet vannijiet ġodda 

biex jibdew jintużaw mill-Information Management Unit.  

It-taqsima hija responsabbli mill-ħruġ tal-karti tal-karburant għall-karozzi kollha tal-MEDE. B’kollox 

hemm 74 karozza. It-taqsima tara li tali pagament jasal fil-ħin għand il-fornitur, jitħallsu l-kirjiet kull 

xahar, isir it-tiġdid tal-liċenzji tat-triq kif ukoll niżguraw li l-kontravenzjonijiet jitħallsu fil-ħin. It-

taqsima tieħu ħsieb ukoll il-manutenzjoni u t-tindif tal-karozzi. 

 

Tabella 8: Nefqa tal-karburant 

 Karburant (litru) Nefqa ta’ € 

2018 62,107.73 78,963.60 
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03 ID-DIRETTORAT GĦAS-SERVIZZI EDUKATTIVI 

 

Id-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi jinqasam fi tliet portafolli: 

- Id-Dipartiment għas-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel; 

- It-Taqsima tal-Analiżi Interna u Sapport tal-Iskejjel; 

- Id-Direttorat għar-Riżorsi Edukattivi. 

L-Iskejjel tal-Istat fi ħdan il-Kulleġġi 

Dawn it-tliet dipartimenti jassistu u jaħdmu kontinwament id f’id mal-10 kulleġġi li jħaddnu fihom l-

iskejjel primarji u sekondarji tal-Istat u jagħtu assistenza fejn meħtieġ anke lill-iskejjel tal-Knisja u 

dawk indipendenti. 

 

Kif tindika t-tabella 9, il-popolazzjoni meħuda f’Ottubru 2017 u sena wara f’Ottubru 2018 turi żieda 

f’kulleġġi partikolari. Dan jidher b’mod qawwi fil-livell primarju u qiegħed isir dan minħabba r-

reġistrazzjoni kontinwa ta’ studenti barranin li qegħdin jiġu mal-ġenituri biex jgħixu Malta. 

Il-Kulleġġ ta’ San Injazju ra żieda sostanzjali fil-livell sekondarju minħabba x-xogħlijiet stutturali li 

qed isiru fl-iskola sekondarja San Tumas More fiż-Żejtun. B’hekk, l-istudenti tal-Year 7 (Form 1) taż-

Żejtun attendew fl-iskola medja tal-Kulleġġ San Injazju waqt is-sena 2017/18. 

Min-naħa l-oħra, il-Kulleġġ Santa Tereża ra tnaqqis fil-livell sekondarju minħabba li fis-sena 

skolastika 2017/18 għalqet l-iskola sekondarja tas-subien ta’ Santa Venera. Illum l-istudenti bniet u 

subien ta’ dan il-kulleġġ jattendu fl-iskola medja ta’ Birkirkara u fl-iskola sekondarja tal-Imrieħel. 

Sadanittant, iż-żieda ta’ studenti barranin kompliet tinħass fl-iskejjel statali, speċjalment fil-Kulleġġi 

ta’ Marija Reġina u Santa Klara. 

Tabella 9: Skejjel tal-Istat fi ħdan il-Kulleġġi 

 

 2017/18   2018/19   

 Primarja Sekondarja Total Primarja Sekondarja Total 

Għawdex 1,571 791 2,362 1,649 823 2,472 

Marija 
Reġina 

3,183 1,628 4,811 3,354 1,674 5,028 

San 
Benedittu 

2,256 1,067 3,323 2,346 1,182 3,528 

Santa Klara 2,035 997 3,032 2,002 1,052 3,054 

San Ġorġ 
Preca 

1,782 716 2,498 1,729 725 2,454 

San Injazju 2,315 1,272 3,587 2,401 1,305 3,706 

Santa 
Margerita 

1,557 792 2,349 1,593 844 2,437 

San Nikola 1,515 665 2,180 1,563 736 2,299 
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Santa 
Tereża 

1,841 1,063 2,904 1,826 1,011 2,837 

San Tumas 
More 

2,753 1,673 4,426 2,904 1,549 4,453 

Total 20,708 10,665 31,373 21,342 10,673 32,015 

 

03.01. Id-Dipartiment għas-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel 

 

L-Għan tad-Dipartiment 

 

Biex jiżgura li l-operat u t-tqassim tas-servizzi fil-kulleġġi u fl-iskejjel tal-Istat ikunu effettivi u 

effiċjenti f’qafas ta’ deċentralizzazzjoni u awtonomija. 

 

I. L-Edukazzjoni Inklużiva 

 

Autism Spectrum Support Team (ASST) 

L-għan tal-ASST huwa li jsaħħaħ il-ħiliet tal-edukaturi u tal-ġenituri biex jaffaċċjaw il-bżonnijiet 

edukattivi individwali tat-tfal li jinsabu fuq l-ispettru tal-awtiżmu.  

Matul is-sena skolastika li għaddiet (2017/18), l-Autism Spectrum Support Team (ASST) ta s-sapport 

tiegħu lil madwar 300 student minn 80 skola f’Malta u Għawdex. Meta skola tirreferi student, it-tim 

joffri għajnuna b’perspettiva tal-iskola kollha u anke lill-ġenituri. 

L-għalliema matul is-sena ħadmu biex joħolqu Autism Toolkit for Mainstream Schools in Malta li 

huwa dokument estensiv ta’ riżorsi bħala għodda li tista’ tintuża fl-iskejjel.  

 

Servizz għall-Istudenti b’Diffikultajiet fl-Udit 

Dan is-servizz joffri għajnuna fit-tul lill-istudenti, lill-familji tagħhom, u lill-iskejjel minn meta l-

istudent ikun tarbija sa Year 11.  

L-għalliema peripatetiċi li jaħdmu fi ħdan dan is-servizz speċjalizzat taw is-sapport tagħhom lil dawn 

l-istudenti b’diffikultajiet fis-smigħ fl-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u dawk indipendenti. In-numru ta’ 

każijiet b’diffikultajiet fis-smigħ fl-iskejjel ammontaw għal 136. 

 

Servizz għal Studenti b’Diffikultajiet Okulari 

 

Is-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel jipprovdu servizz ta’ għalliem viżitatur għal studenti 

b’nuqqasijiet fil-vista. Matul is-sena skolastika 2017/18, is-servizz ingħata lil 75 student ta’ etajiet li 

jvarjaw minn trabi sa 18-il sena. L-għalliema taw is-sehem dirett tagħhom fi proġett tal-President’s 

Trust fejn inxtraw apparat u għodod li huma t’għajnuna għal studenti varji u ħadu ħsieb jassessjaw is-



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

40 
 

sitwazzjoni ta’ kull student filwaqt li fasslu r-rakkomandazzjonijiet tagħhom għall-aħjar benefiċċju 

possibbli.  

 

Servizz ta’ Tagħlim fid-Dar 

 

Is-Servizz ta’ Tagħlim fid-Dar jingħata lill-istudenti (mill-Year 1 sal-Year 11) li ma jkunux jistgħu 

jattendu l-iskola għal perjodu ta’ mhux inqas minn tliet ġimgħat konsekuttivi minħabba mard, 

korriment, kundizzjoni medika, jew kawżi oħrajn sakemm il-marda/kundizzjoni ma tkunx kontaġġjuża 

u l-istudenti ma jkunux ġew sospiżi mill-iskola minħabba raġunijiet ta’ dixxiplina.  

 

L-għalliema li jservu fid-djar taw is-sapport tagħhom lil 49 student matul is-sena 2017/18. Kien hemm 

28 każ ġdid f’Malta u Għawdex. Mit-total ta’ 49 student li bbenefikaw minn dan is-servizz, 44 kienu 

studenti tas-sekondarja filwaqt li 5 kienu studenti tal-primarja.  

 

Nurture Groups 

 

Matul is-sena skolastika 2017/18 kien hemm is-servizz ta’ 38 Nurture Group fl-iskejjel primarji tal-

Istat u 1,204 studenti bbenefikaw minn dan is-servizz. 

 

Din is-sena nħass ukoll il-bżonn li l-edukaturi li jaħdmu fin-Nurture Groups jingħataw gwida 

ta’ programmi li huma jkunu jistgħu jiżviluppaw. Fis-sena skolastika li għaddiet l-aktar programmi li 

ġew imwettqa kienu Emotional Literacy u Behaviour Management.  

  

Learning Support Zones 

 

Matul is-sena skolastika 2017/18 kien hemm 23 Learning Support Zone fi 23 skola medja u 

sekondarja tal-Istat u kien hemm 712-il student/a li bbenefikaw minn dan is-servizz. Il-Learning 

Support Zone tal-Kulleġġ San Benedittu Skola Medja bdiet toffri dan is-servizz għall-ewwel darba fis-

sena skolastika 2017/18.   

 

Kmamar ta’ Tagħlim Multisensorjali 

 

Kamra ta’ tagħlim multisensorjali tikkonsisti bejn wieħed u ieħor f’ħames taqsimiet differenti li huma: 

taqsima tas-sensi, taqsima għall-kwiet u rilassament, taqsima għall-ħiliet prattiċi u funzjonali, taqsima 

għat-teknoloġija inklużiva u taqsima għall-attivitajiet inġenerali li jinkludu l-ħiliet soċjali. L-għan ta’ 
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kamra ta’ tagħlim multisensorjali huwa l-għoti ta’ opportunitajiet lil studenti b’kundizzjoni ta’ awtiżmu 

sever u diżabbiltajiet severi oħra ħalli jitjieb it-tagħlim.  

Matul is-sena 2018, madwar 40 student/a bbenefikaw mis-servizzi tal-Kmamar ta’ Tagħlim 

Multisensorjali.  

 

Inspire Outreach Programme 

 

Għal dawn l-aħħar sentejn, id-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi, flimkien mal-Inspire, ħadmu biex it-

tfal li għandhom bżonn servizz ta’ terapija jkunu jistgħu jibdew jirċevuha b’mod aktar frekwenti biex 

ikunu jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom. Għal din ir-raġuni l-Winter Programme ġie żviluppat 

għal studenti li għandhom imġiba li qed taffettwa t-tagħlim tal-istudent/a u ta’ sħabu/ha fil-klassi u 

taffettwa l-inklużjoni tiegħu/tagħha. Dan il-programm ġie msejjaħ School Outreach Programme.  

 

Madwar 35 student ibbenefikaw mill-programm matul is-sena skolastika 2017/2018. Dawn jattendu bi 

trasport offrut mill-iSchool Transport Unit fejn jattendu mal-LSE tagħhom. 

 

Hand in Hand programme 

 

Ġie żviluppat programm mal-Hand in Hand għal studenti li qegħdin fuq l-ispettru tal-awtiżmu u li 

għandhom imġiba li qed taffettwa t-tagħlim tal-istudent/a u ta’ sħabu/ha fil-klassi u taffettwa l-

inklużjoni tiegħu/tagħha. Minn Jannar 2018, 12-il student bdew il-programm full-time mal-Hand in 

Hand li tkompla kuljum inkluż fis-sajf sa Settembru 2018.  

 

Sadanittant, ħamsa minn dawn l-istudenti kellhom tranżizzjoni lura għall-iskola mainstream fejn kienu 

jattendu qabel, tnejn minnhom bdew jattendu Ċentru ta’ Riżorsa u l-oħrajn komplew fil-programm. 

Ħames studenti ġodda bdew il-programm ta’ sena minn Ottubru 2018.  
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II. SERVIZZI EDUKATTIVI PSIKOSOĊJALI 

 

Is-Servizz ta’ kontra l-Abbuż mis-Sustanza 

L-għan tas-servizz ta’ kontra l-abbuż mis-sustanza huwa li jgħin lil tfal, żgħażagħ fl-età tal-iskola, u 

adulti, partikolarment edukaturi u ġenituri. Is-sustanzi li nindirizzaw jinkludu tabakk, alkoħol, sustanzi 

legali użati b’mod ħażin kif ukoll sustanzi illeċiti. Dan isir flimkien mal-professjonisti kkonċernati, 

fosthom l-amministrazzjoni tal-iskola u tal-kulleġġ, l-għalliema tal-guidance, it-tim edukattiv 

psikosoċjali u professjonisti barra mis-servizzi edukattivi. Matul is-sena 2018, b’kollox ġew irreferuti 

157 każ. 

 

Tabella 10: Servizz ta’ kontra l-Abbuż mis-Sustanza 

 

 

Ix-xogħol tat-tim jinvolvi wkoll sessjonijiet ta’ prevenzjoni permezz ta’ lezzjonijiet fil-klassi, metodi 

interattivi u seminars. Flimkien ma’ dawn, saru wkoll sessjonijiet ta’ prevenzjoni permezz ta’ drama 

fora li għalihom qiegħda ssir referenza iktar ’il quddiem. Dawn isiru permezz ta’ laqgħat informattivi u 

seminars kemm fuq bażi ta’ klassi kif ukoll fi gruppi żgħar. Dan minbarra laqgħat informattivi kemm 

mal-istudenti nfushom, mal-professjonisti fl-iskejjel kif ukoll mal-ġenituri.  

 

Tabella 11: Tipi differenti ta’ prevenzjoni 

 

Prevenzjoni mal-istudenti fuq bażi ta’ klassi/gruppi żgħar 71 

Seminars 12 

 

Naħdmu id f’id ukoll mal-Pulizija kemm mit-Taqsima ta’ kontra d-Droga kif ukoll mit-Taqsima tal-

Klieb, sabiex nikkordinaw programmi ta’ prevenzjoni għall-istudenti. Kien hemm 34 sessjoni permezz 

ta’ din il-kollaborazzjoni fi skejjel differenti madwar Malta u Għawdex. 

   

Numru ta’ Referrals  157 

Numru ta’ sessjonijiet individwali mal-istudenti 1,266 

Numru ta’ sessjonijiet / kuntatti mal-ġenituri 300 

Numru ta’ laqgħat ma’ professjonisti 874 

Total 2,440 
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 Il-membri tat-tim ħadu l-inizjattiva li jieħdu diversi studenti għall-programm ta’ prevenzjoni WOW 

(Wishing Others Well) sabiex ikollhom iktar għarfien dwar il-ħajja u l-istima tagħhom infushom. Din 

is-sena saru 10 sessjonijiet. 

 

Saru 40 sessjoni fil-programm ta’ prevenzjoni Drama Fora għall-istudenti kollha ta’ disa’ snin. Dawn 

is-sessjonijiet ġew imtellgħin b’kollaborazzjoni bejn id-Drama Centre, l-EOs tal-PSCD u t-tim. Saru 

wkoll laqgħat u seminars formali mmirati lejn il-ġenituri. Saru laqgħat ta’ prevenzjoni fuq bażi regolari 

f’diversi kulleġġi f’Malta u Għawdex. 

  

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 

L-ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) huwa l-ikbar studju fid-dinja 

li jgħarrafna dwar l-użu tas-sustanzi fost l-adolexxenti li għandhom ħmistax-il sena. Dan isir mal-

istudenti kollha tal-Ħdax-il Sena, madwar Malta u Għawdex. 

Għall-ewwel darba din is-sena sar ukoll studju pilota tal-ESPAD f’diversi skejjel madwar Malta u 

Għawdex. Dan l-istudju pilota serva sabiex jitjieb il-kwestjonarju finali, li se jitqassam fit-12 ta’ Marzu, 

2019.  

Is-Servizz ta’ kontra l-Ibbuljar  

 

L-għan ta’ dan is-servizz huwa li joffri għajnuna u sapport ġewwa l-iskejjel kemm Primarji, Medji, 

Sekondarji u Postsekondarji fl-oqsma kollha tal-edukazzjoni fuq livell nazzjonali. B’hekk l-istudenti 

jiġu megħjuna biex jilħqu l-milja tal-kapaċitajiet soċjali u akkademiċi tagħhom. L-istrateġija tat-tim ta’ 

kontra l-ibbuljar hija mfassla u msaħħa bid-dokument ‘Addressing Bullying Behaviour in Schools’, 

flimkien mal-implimentazzjoni. 

 

Saru 215-il sessjoni ta’ prevenzjoni mal-istudenti; 31 mal-għalliema; u 22 sessjoni mal-ġenituri.  

 

Inizjattivi 

 

It-tim ta’ kontra l-ibbuljar ħa sehem f’għadd ta’ inizjattivi bl-għan li nkomplu nsaħħu l-għarfien dwar 

l-effett tal-ibbuljar. Il-programm, li nħadem flimkien ma’ SOS Malta bl-isem ta’ Against Student 

Aggression Programme (ASAP), laħaq it-tmiem tiegħu din is-sena. Dan il-programm kien bħala proġett 

pilota f’erba’ skejjel sekondarji. Il-programm ASAP tkompla billi t-tim ta’ kontra l-ibbuljar ħoloq 

sensiela ta’ lezzjonijiet li ġew ikkonsultati flimkien mal-EOs tal-PSCD, li mbagħad ġew mogħtija lill-

għalliema kkonċernati f’dawn l-iskejjel, biex jeħduhom waqt il-lezzjonijet tagħhom, li ffokaw fuq il-

bżonnijiet ewlenin tal-iskejjel. Dan il-proġett ġie fi tmiemu lejn l-aħħar tas-sena skolastika 2017/18 billi 
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t-tim ta’ kontra l-ibbuljar, flimkien mat-tim tas-sapport tal-iskola sekondarja ta’ Pembroke u t-tim ta’ 

SOS Malta, ħolqu ġurnata ta’ għarfien mal-istudenti tal-Year 10. It-tim ta’ kontra l-ibbuljar Malti żar 

it-tim ta’ kontra l-ibbuljar tal-Irlanda, ġewwa Dublin, permezz tal-fondi Ewropej flimkien mal-EUPA, 

fejn ingħata taħriġ dwar kif jaħdem it-tim ta’ kontra l-ibbuljar Malti lil grupp ta’ għalliema Irlandiżi.  

 

Saru wkoll għadd ta’ inizjattivi oħra fi skejjel diversi tal-kulleġġi, ibbażati fuq il-bżonnijiet diversi tal-

iskejjel bħal Friendship Clubs, Smart Choices, Pay it Forward, Friendship Weeks Safe Online Seminar, 

Reċti, Bully Me (Dance Performance by Moveo) u Focus Groups. 

 

Saru 1,933 sessjoni mal-istudenti li jattendu skejjel Statali, Indipendenti u tal-Knisja mill-membri tat-

tim ta’ kontra l-ibbuljar fuq livell individwali fejn saru interventi individwali kemm mal-vittma, kemm 

mal-allegat aggressur, kif ukoll ma’ xi xhieda li jkunu raw dak li ġara. Saru 168 sessjoni fuq livell ta’ 

klassi meta kien hemm involuti numru ta’ studenti mill-istess klassi jew grupp. Saru wkoll laqgħat ma’ 

professjonisti minn diversi entitajiet fosthom Cybercrime Unit, Appoġġ, Vice Squad, eċċ. 

 

Grafika 6: Inizjattivi kontra l-ibbuljar 

 

 

Child Safety Services (CSS) 

Minbarra s-servizzi tiegħu, is-CSS jintalab mill-Aġenzija Appoġġ biex ifittex studenti fl-iskejjel wara li 

jkunu daħlu telefonati lill-179 jew informazzjoni minn entitajiet oħra meta jkun hemm tħassib dwar il-

benesseri attwali tat-tfal. It-tiftix jintalab ukoll ħalli jiġu investigati każijiet ta’ abbuż tat-tfal. Matul l-2018 
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is-CSS irċieva 79 talba għal tiftix mis-Servizzi taċ-Child Protection u tal-Intake Family Support Service tal-

Appoġġ.  

 

Tabella 12: Sessjonijiet ta’ Sapport/Counselling mal-istudenti  

 Primarja Medja Sekondarja 

Tal-Istat (Malta u 

Għawdex) 

215 198 112 

Tal-Istat (Malta u 

Għawdex) 

114 7 8 

Indipendenti 4 5 6 

 

Każijiet referuti  

Iċ-Child Safety Services irċieva 190 referral ta’ abbuż fuq minuri li minnhom 6 każijiet ġew miftuħa mill-

ġdid. 61 każ ġew magħluqa matul is-sena 2018. 

 

Tabella 13: Numru ta’ Referrals 

 

Is-Servizz Psikoloġiku fl-Iskejjel (SPS) 

L-SPS kompla jirriforma ċerti prattiki biex is-servizz ikun aktar effettiv. Fost dawn kien hemm Referral 

Forms ġodda, tħaffif fit-talba ta’ access arrangements, u t-tneħħija tal-prattika fl-iskejjel li meta l-istudenti 

Tip ta’ Abbuż Numru ta’ Referrals 

Emozzjonali 23 

Traskuraġni 26 

Fiżiku 12 

Sesswali 17 

Emozzjonali u Traskuraġni 21 

Emozzjonali u Fiżiku 57 

Emozzjonali u Sesswali 6 

Emozzjonali, Traskuraġni u Sesswali 3 

Emozzjonali, Traskuraġni u Fiżiku 14 

Traskuraġni u Fiżiku 7 

Traskuraġni u Sesswali 3 

Fiżiku u Sesswali 1 

Total 190 
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jkollhom LSE jrid isir Full Psychological Assessment ġdid kull sentejn – dan issa qed isir fejn hemm bżonn 

u għal xiex ikun hemm bżonn. Dan kollu għen biex il-waiting list tkompli tonqos għal 390. 

 

Tabella 14 : Kazijiet ta’ Referrals 

 

Referrals Ġodda 749 

Referrals magħluqa (daħlu matul jew qabel l-2018) 913 

Każijiet li qed jiġu segwiti u li ma ngħalqux 296 

Konsulti  320 

 

Proġetti u Inizjattivi 

 SPS huwa stakeholder ewlieni fil-Proġett Lenti. Is-servizz għen biex jitfassal u jiġi mniedi dan il-

programm u qed ikompli jgħin fit-tmexxija u t-twettiq tiegħu.  

 Intervent immedjat wara xi esperjenza trawmatika.  

 CPD u Team Building għall-għalliema u professjonisti fl-iskejjel. 

 Laqgħat regolari bejn it-tim tal-SPS biex jipprofondixxi l-abbiltajiet u janalizza l-metodi użati u 

jiżviluppa proċeduri effiċjenti u effettivi permezz ta’ Evidence Based Practice. 

 Superviżjoni u peer supervision regolari. 

 

Is-Servizz tal-Psikoterapija  

Il-psikoterapisti huma responsabbli għal interventi psikoterapewtiċi f’każijiet ta’ diffikultajiet 

psikoloġiċi, emozzjonali u ta’ mġiba li jkollhom it-tfal u ż-żgħażagħ. 

 

Tabella 15: Sessjonijiet magħmula mill-Psikoterapisti fl-2018 

 

 

 

 

 

Servizz ta’ Counselling 

L-istudenti jfittxu s-servizz ta’ counselling huma stess, jew jiġu riferuti mill-għalliema jew mill-

ġenituri. F’ċerti każi l-ġenituri jistgħu jiġu mitluba biex jiġu l-iskola. Is-servizz ta’ counselling ivarja 

minn interventi immedjati (crisis intervention) għal counselling personali. Isiru wkoll numru ta’ 

referrals lil aġenziji oħra ta’ għajnuna u sapport, speċjalment l-Aġenzija Appoġġ.  

In-numru ta’ studenti li ġew segwiti matul is-sena skolastika 2017/18 fl-iskejjel tal-Istat ammonta għal 2,904. 

 

Perjodu ta’ żmien 

speċifikat 

Sessjonijiet 

Individwali  

Kinder 

Sessjonijiet 

Individwali 

Primarja 

Sessjonijiet 

Individwali 

Sekondarja 

Laqgħat 

Oħrajn 

Total 

Jannar-Diċembru 2018  0   378     434    653     1,465 
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III. Servizz ta’ Gwida għall-Karrieri fl-Iskejjel 

 

Il-Principal Education Support Practitioners (Career Advisors) tal-Kulleġġ, l-Education Support 

Practitioners (Trainee Career Advisors), u l-Għalliema tal-Guidance jgħinu lill-istudenti biex jimmaniġġjaw 

sitwazzjonijiet tal-ħajja b’mod aktar effettiv u jakkwistaw il-kompetenzi ewlenin sabiex jilħqu l-għanijiet 

kurrikulari filwaqt li jkomplu l-iżvilupp ħolistiku bħala persuni.  

 

Walk-In Service – Sajf 2018  

Inizjattiva li tagħlaq is-sena skolastika hija l-Walk-In Service li jiġi offrut lill-istudenti tal-ħames sena tas-

Sekondarja fejn il-Career Advisor jipprovdi lill-istudenti servizz ta’ gwida għall-karrieri fuq bażi 

individwali. Il-Career Advisors kellhom 274 sessjoni fuq bażi individwali, fosthom 150 ma’ studenti bniet 

u 124 ma’ studenti subien filwaqt li 158 ġenitur aċċessaw is-servizz ta’ gwida. 

 

Walk-in Service fil-Higher Secondary – Sajf 2018  

Is-servizz ta’ Gwida għall-Karrieri kien offrut lill-istudenti kollha li fittxew l-informazzjoni dwar il-korsijiet 

Postsekondarji fil-Higher Secondary. In-numru ta’ studenti li fittxew is-servizz tal-gwida għall-karrieri kien 

ta’ 345 student -178 tifla u 167 tifel. 

 

Is-Servizz ta’ Gwida għall-Karrieri  

 

L-Esperjenza tal-Espożizzjoni tal-Karrieri  

L-Esperjenza tal-Espożizzjoni tal-Karrieri hi proġett skolastiku annwali fejn l-istudenti jqattgħu ġimgħa 

f’post tax-xogħol. L-istudenti josservaw lill-ħaddiema fuq ħidmiethom, u fejn possibbli jagħtu l-kontribut 

tagħhom ukoll. Studenti u ġenituri/kustodji legali huma mistiedna għal laqgħa informattiva fejn ir-razzjonal 

tal-Esperjenza tal-Espożizzjoni tal-Karrieri jiġi spjegat.  

 

Matul din l-esperjenza, l-istudenti huma sorveljati minn mentor fuq il-post tax-xogħol. Barra minn hekk 

imorru jżuruhom regolarment il-Career Advisor jew it-Trainee Career Advisor, l-Għalliema tal-Gwida għall-

Karrieri u/jew l-Għalliem tal-Guidance. F’xi kulleġġi anke l-persunal mill-Education Psycho-Social Team 

jgħin fil-monitoraġġ. Matul din il-ġimgħa, l-istudenti jirriflettu fuq dak li jkunu qed josservaw u jiktbu l-

ħsibijiet tagħhom fil-Ġurnal Riflessiv. Dan il-ktejjeb jiġi ffinanzjat mill-Euroguidance Malta (EG MT).  

 

Matul is-sena skolastika 2017/18, il-kulleġġi u l-iskejjel kollha tal-Istat ipparteċipaw f’din l-esperjenza. 

B’kollox ħadu sehem 2,189 student – 92.7% tal-popolazzjoni tal-istudenti tar-Raba’ sena Sekondarja. 
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Sabiex jittejjeb l-eżerċizzju tal-għażla tal-postijiet tax-xogħol, l-Għalliema tal-Gwida għall-Karrieri 

ppreparaw eżerċizzju ta’ preferenza. Dan l-eżerċizzju sar fi tmiem is-sena skolastika 2017/2018. Permezz 

ta’ dan l-eżerċizzju ta’ preferenza u laqgħat organizzati ma’ entitajiet diversi, it-tim tal-Gwida għall-Karrieri 

kien f’pożizzjoni li jipprovdi lill-Kulleġġi esperjenzi varji f’postijiet tax-xogħol ġodda filwaqt li jiġu 

kkonfermati l-entitajiet li diġà kien hemm ftehim magħhom matul is-snin.  

 

Minn Ottubru 2017, it-tim ħa f’idejh il-preparazzjoni tal-istudenti li jkunu se jagħmlu l-esperjenza tal-

Espożizzjoni tax-Xogħol fl-entitajiet offruti mit-tim tal-Gwida għall-Karrieri. Dawn il-placements 

ammontaw għal 1,364 matul is-sena 2017/18. 

 

It-tim tal-Gwida għall-Karrieri jamministra wkoll il-blog Careerguidancemalta.blogspot.com, aġġornat 

b’informazzjoni attwali. L-għan prinċipali tiegħu hu li jinforma lill-istudenti, lill-ġenituri, ’l-għalliema u 

oħrajn li huma interessati fil-qasam tal-karrieri bħala vjaġġ ħolistiku tul il-ħajja. Fil-fatt, il-blog ġie aċċessat 

’il fuq minn 42,400 darba minn pajjiżi bħall-Istati Uniti, Malta, ir-Russja, Franza, il-Ġermanja, il-Brażil, l-

Ukrajna, ir-Renju Unit, u t-Turkija. 

 

Responsabbiltajiet u Inizjattivi oħra 

It-tim tal-Gwida għall-Karrieri organizzaw inizjattivi oħra biex isaħħu l-qasam tal-karrieri fl-iskejjel waqt li 

jsaħħu r-relazzjoni mal-kulleġġi rispettivi. Dan kien jinkludi attivitajiet postsekondarji; lezzjonijiet tal-

karrieri lil tfajliet ommijiet permezz tas-Servizz Għożża (fl-2018 inħoloq programm ġdid biex jolqot iktar 

il-bżonnijiet tat-tfajliet); l-esperjenza tal-Espożizzjoni tal-Karrieri; u Tracer Study li juri fejn komplew l-

istudenti fil-livell postsekondarju. 

 

Għat-tielet sena konsekuttiva, il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol organizza l-fiera tal-karrieri “I 

Choose”. Din il-fiera kienet immirata għall-istudenti tal-ħames sena tas-Sekondarja u tathom 

opportunità sabiex jiltaqgħu ma’ rappreżentanti tal-iskejjel postsekondarji u employers. Matul is-sena 

2018, din il-fiera saret darbtejn - f’Marzu u f’Lulju. Attendew ’il fuq minn 1,573 student, filwaqt li 

f’Għawdex attendew 220 student. 

 

Għat-tielet sena konsekuttiva, ġie organizzat is-seminar nazzjonali “Budding Rockstars” bl-għan li jittejbu 

l-ħtiġiet u l-kompetenzi ta’ studenti li jmorru tajjeb fl-iskola. Din il-konferenza, bl-isem “Setting the Stage 

for Budding Rockstars”, hi mmirata għall-istudenti tal-ħames sena tas-Sekondarja bl-għan li jiġu promossi 

l-ħiliet intraprenditorjali. L-istudenti pparteċipaw f’workshops interattivi bl-għan li jsaħħu l-ħiliet konjittivi 

tagħhom billi ġew mgħallma ċerti ‘għodod ta’ ħsieb’, bħal dik imsemmija “random word”. Attendew għal 

dan is-seminar iktar minn 120 student li kienu magħżula minn 35 skola (tal-Istat, tal-Knisja u privati) għaliex 
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ġabu l-aħjar riżultati fil-Matematika jew Accounts jew fil-Business Studies jew Computer Studies jew 

Physics.  

 

Għat-tielet sena konsekuttiva wkoll, membru tat-tim tal-gwida għall-karrieri kkordina l-Career 

Guidance Room fuq il-Fronter Platform. L-għan ta’ din il-pjattaforma, li huwa li tinġabar fiha l-

informazzjoni kollha utli għall-professjonisti (Career Advisors u Trainee Career Advisors) involuti fl-

espożizzjoni tal-karrieri, intlaħaq. Apparti din il-funzjoni, ittellgħet ukoll informazzjoni ta’ interess għal 

kulħadd.  

 

Matul is-sena 2018, it-tim organizza żjajjar tal-istudenti fl-iskejjel Postsekondarji għal numru ta’ postijiet 

tax-xogħol. 

 

Il-Proġett Euroguidance  

Il-Proġett Ewropew Euroguidance fi ħdan l-NSSS reġa’ ġie mġedded b’fondi tal-Erasmus+ fi ħdan l-Unjoni 

Ewropea bl-inkarigu tat-tmexxija u l-implimentazzjoni tal-proposti approvati għas-snin 2018 sa 2020. Fost 

il-ħafna inizjattivi u attivitajiet fi ħdan dan il-proġett kien hemm Konferenza Nazzjonali (12 ta’ Ottubru, 

2018) organizzata mill-MCGA b’kollaborazzjoni mal-NSSS intitolata ‘Professionalising the Career 

Guidance Sector’ u konferenza annwali tal-Euroguidance b’kollaborazzjoni mal-MCGA intitolata ‘My 

Journey: Opening New Horizons for Students’ (3 ta’ Diċembru, 2018). 

 

Tnedija ta’ web portal ġdid għall-istudenti tat-8 sena fl-iskejjel medji: Explore More - My Journey 

Mis-sena skolastika 2019/20 ser tiġi implimentata r-riforma tal-My Journey. Din ġabet magħha iktar 

opportunitajiet fl-għażla tas-suġġetti għall-istudenti tat-tmien sena fejn l-istudent jista’ jagħżel is-

suġġetti akkademiċi u minn ħames suġġetti vokazzjonali. Dawn tal-aħħar żdiedu għal disa’ suġġetti 

vokazzjonali u magħhom żdiedet ukoll is-sistema tal-Applikat għal kull wieħed minn dawn id-disa’ 

suġġetti. 

Fil-fatt, l-NSSS daħal fi proġett mal-NGO Prisms, fejn ġie mniedi l-web portal Explore More 

(exploremoreproject.eu/mt/). Dan is-sit elettroniku huwa aċċessibbli kemm bil-lingwa Maltija kif ukoll 

dik Ingliża u hu maħsub sabiex jattira studenti ta’ bejn il-11 u l-15-il sena. Fih wieħed jista’ jesplora 

numru ta’ setturi varji li joffru opportunità ta’ impjieg u kwiżż fejn l-istudent jista’ jiskopri iżjed lilu 

nnifsu u l-ħiliet li jista’ jkollu. Fih ukoll numru ta’ video clips dwar impjiegi varji. 

Il-Ħidma Soċjali fl-Iskejjel 

Is-Servizz tal-Ħidma Soċjali jipprovdi servizz effettiv ta’ ħidma soċjali lill-istudenti kollha ta’ età 

obbligatorja b’sapport għall-edukazzjoni u l-iżvilupp personali tagħhom. Il-ħaddiema soċjali jintervjenu fl-

ambjent edukattiv, tal-familja u soċjali tal-istudent.  
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IV. Innaqqsu l-Assenteiżmu 

 

SOP mal-Pulizija 

Inżammet komunikazzjoni kontinwa mal-Pulizija skont il-ftehim li ntlaħaq fi Frar 2015 u li ġie rivedut 

f’Novembru 2017. Il-Pulizija akkumpanjaw lill-ħaddiema soċjali (3) tliet darbiet waqt żjarat fid-djar, waqt 

li l-ħaddiema soċjali marru l-għassa 16-il darba jitolbu assistenza relatata ma’ 13-il każ ta’ studenti li jfallu 

l-iskola.  

 

SOP mal-Foundation for Social Welfare Services (FSWS) 

Inżammet komunikazzjoni regolari bejn il-ħaddiema soċjali tal-FSWS u dawk tad-Direttorat tal-

Edukazzjoni dwar klijenti komuni permezz ta’ telefonati, ittri elettroniċi u laqgħat bejn il-professjonisti. 

Ma’ dan sar arranġament biex il-ħaddiema soċjali jkunu jistgħu jirreferu dirett lis-servizz ġdid tal-

FSWS Homebased Therapy Service. Matul din is-sena ġew referuti 12-il familja.  

 

Barra minn hekk, il-ħaddiema soċjali kkollaboraw mill-qrib ma’ servizzi fi ħdan l-FSWS fit-tfassil ta’ 

pjan ta’ azzjoni ta’ 79 student tal-Primarja u 67 student mill-iskejjel Medji u Sekondarji.  

 

Interventi għat-Titjib tal-Attendenza fl-Iskejjel 

Baqgħet għaddejja l-ħidma mal-istudenti li fallew fis-sena ta’ qabel (2016/17) u ġew identifikati 

studenti oħra li bdew ifallu matul is-sena skolastika 2017/18. Matul is-sena skolastika l-ħaddiema 

soċjali fi ħdan l-għaxar Kulleġġi segwew 931 student li fallew l-iskola regolarment, li jammontaw għal 

442 fil-livell tal-Primarja u 507 fil-livell tas-Sekondarja. Il-kawża tal-assenteiżmu hi waħda 

multifattorjali, u b’hekk ir-raġunijiet huma spettru ta’ diffikultajiet individwali, familjari jew marbuta 

mal-iskola.  

 

Għal kull student/a ġie mfassal pjan ta’ azzjoni, fejn ġew involuti msieħba varji bħall-iskola, 

professjonisti oħra fi ħdan id-Direttorat flimkien ma’ entitajiet, aġenziji, u professjonisti oħra barra d-

Direttorat skont in-natura tal-każ. Saru diversi interventi ma’ dawn l-istudenti kif ukoll mal-familjari 

tagħhom minħabba li interventi individwali mal-istudent mhumiex biżżejjed biex iħallu l-frott meħtieġ. 

L-istudent huwa parti minn familja u għalhekk il-ħaddiema soċjali jridu jsaħħu dan in-nukleu għall-ġid 

tal-istudent. L-interventi inkludew 187 student tal-Primarja u 147 oħra tas-Sekondarja li kienu qed 

jaffaċċjaw diffikultajiet fl-iskola minħabba problemi varji. 

 

Matul is-sena skolastika 2017/18 is-Social Support Workers fi ħdan seba’ Kulleġġi segwew 42 student 

tal-Primarja u 103 studenti mis-Sekondarja li fallew l-iskola regolarment.  
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Inizjattiva tas-sajf: Nindirizzaw l-assenteiżmu mill-iskejjel 

 

Matul is-sajf tal-2018 il-ħaddiema soċjali taw appuntamenti fl-uffiċċju lill-ġenituri ta’ studenti tal-iskejjel 

primarji li kienu assenti mill-iskola għal aktar minn 20 jum mingħajr awtorizzazzjoni matul is-sena 

skolastika 2016/17. Il-ġenituri ta’ dawk l-istudenti li fallew 30 ġurnata b’kollox, inkluż il-jiem li kienu 

ġġustifikati b’ċertifikati mediċi, ġew ikkuntattjati wkoll. Saru wkoll kuntatti ma’ studenti sekondarji li fallew 

aktar minn 25 jum mingħajr awtorizzazzjoni. Il-ġenituri/kustodji ta’ dawn l-istudenti ġew infurmati permezz 

ta’ ittra bl-appuntament tal-uffiċċju skedat mal-ħaddiem soċjali fl-iskejjel jew fl-uffiċċji rispettivi. Meta l-

ġenituri ma tfaċċawx u lanqas ma ntlaħqu bit-telefown, saru żjarat fid-djar mingħajr twissija. Dan l-

eżerċizzju sar f’disa’ Kulleġġi.  

 

Tabella 16: Interventi mill-Ħaddiema Soċjali 

 

Primarja Sekondarja Ittri Telefonati 
Appuntamenti 

fl-uffiċċju 
Gruppi 

Kuntatt 

mal-

iskola 

Żjarat 

fl-

iskejjel 

Follow 

up 

320 514 545 839 263 33 91 52 221 

 

Għarfien fl-Iskejjel dwar l-Importanza tal-Attendenza fl-Iskola  

F’Ottubru 2018 ġiet imnedija t-tieni verżjoni tal-Addressing Attendance in Schools Policy, Strateġija u 

Proċeduri. Il-Principal Social Worker flimkien mas-Senior Social Worker attendew Council of Heads 

f’kull Kulleġġ biex jiddiskutu l-bidliet prinċipali ta’ dawn id-dokumenti. Matul dawn il-laqgħat ġiet 

diskussa wkoll l-importanza tal-intervent bikri tal-iskola mal-istudenti li jfallu kif ukoll l-importanza li 

kulħadd isegwi l-proċeduri bir-reqqa biex niżguraw uniformità.  

 

Assenteiżmu Ġġustifikat b’Ċertifikat Mediku  

F’Ġunju 2018 ġiet organizzata laqgħa maċ-Chief Medical Officer u d-Direttur, Health Promotion and 

Disease Prevention Directorate. Wara din il-laqgħa ġiet iċċirkulata Memo mat-tobba tal-familja 

reġistrati f’Malta fejn ingħataw informazzjoni dwar il-kriterji taċ-ċertifikat mediku tal-istudenti, kopja 

tal-Medical Certificate Record Card li trid tiġi ffirmata mit-tabib li joħroġ iċ-ċertifikat kif ukoll it-

timeframes ta’ meta l-ġenitur irid jippreżenta ċ-ċertifikat lill-iskola. It-tobba ngħataw ukoll il-contact 

details tal-ħaddiema soċjali ta’ kull Kulleġġ biex isir kuntatt meta jħossu l-ħtieġa u anke nħeġġu lill-

ġenituri jfittxu l-għajnuna. Din saret bil-għan li titjieb il-kollaborazzjoni mat-tobba u anke sabiex kemm 

jista’ jkun niżguraw li ma jkunx hemm lok għal abbuż tas-sistema mill-ġenituri. Marbut ma’ dan l-

aspett saru kuntatti ma’ 15-il tabib tal-familja biex isiru kjarifiki dwar ċertifikati mediċi għall-ġid tal-

istudent ikkonċernat.   
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L-implimentazzjoni tal-Miżuri li jikkonċernaw is-Servizz għall-Ħidma Soċjali tal-Addressing 

Attendance in Schools Policy 

Isir monitoraġġ tal-attendenza tal-istudenti tal-Primarja darba kull ħmistax f’kull Kulleġġ waqt li l-

attendenza tal-istudenti tal-middle school u tas-Sekondarja tiġi mmonitorjata tal-anqas darba kull xahar. 

L-aċċess għall-E1 Platform u l-MIS jiżgura li dan il-monitoraġġ regolari jsir biex innaqqsu ż-żmien 

bejn l-assenteiżmu u l-interventi u b’hekk jitjieb il-pjan ta’ ħidma.  

 

Tabella 17: Rapporti ta’ assenteiżmu (SEWO) mibgħuta mill-iskejjel tul is-sena skolastika 2017/2018 

 

Ta’ min jinnota li n-numru ta’ studenti li l-ġenituri tagħhom ittellgħu quddiem it-Tribunali rispettivi tagħhom 

minħabba assenteiżmu mill-iskola kien 1,880. Minnhom kien hemm 714 (Primarja) u 1,134 (Sekondarja) 

mill-iskejjel tal-Istat; 6 (Primarja) u 25 (Sekondarja) mill-iskejjel tal-Knisja; u każ wieħed mill-iskejjel 

indipendenti. 

 

Involviment mal-Qorti tal-Minorenni 

Wieħed mir-rwoli tas-Servizz tal-Ħidma Soċjali huwa li jkun rappreżentat waqt kull seduta tal-Qorti tal-

Minorenni biex jagħti informazzjoni meta mitlub mill-Maġistrat dwar dawk l-istudenti li jkunu qed jiġu 

akkużati b’offiża. Seduti tal-Qorti tal-Minorenni tul is-sena skolastika 2017/2018 ammontaw għal 21 każ. 

Miżuri Legali biex titjieb l-Attendenza 

Il-ħaddiema soċjali jattendu s-seduti tat-Tribunal Reġjonali biex jagħtu l-informazzjoni lill-

Kummissarju tal-Ġustizzja li jkun qed jisma’ l-każi rigward l-interventi tagħhom ma’ studenti li jfallu 

regolarment. Din l-informazzjoni tgħin lill-Kummissarju meta jasal biex jaqta’ l-każ.  

 

Fond Soċjali għat-Tfal f’Diffikultà (Skema 9) 

Din l-iskema hija mmirata sabiex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta’ studenti f’diffikultà, f’riskju tal-faqar 

jew tal-esklużjoni soċjali. L-għan tal-fond huwa li jassisti lil dawn l-istudenti fejn jidħol l-għajxien 

materjali kif ukoll f’oqsma oħra bħal kultura u sport. Għaldaqstant, minn dan il-fond matul is-sena 2018 

ibbenefikaw 1,134 student fi skejjel Statali Primarji u Medji.  

 

Numru ta’ rapporti ta’ assenteiżmu 

(SEWO) mibgħuta mill-iskejjel u 

proċessati mill-iskrivani tas-servizz* 

Tal-Istat 

 

Knisja / 

Indipendenti 

 

 

Total 

 

Rapporti riferuti lit-Tribunali 8,307 185 8,492 
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Grafika 7: Inizjattivi meħuda taħt Skema 9 

 

 

Servizz Għożża  

Is-Servizz Għożża jinsab Ħal Qormi u għandu l-għan li jipprovdi servizz ta’ għajnuna u programm edukattiv 

lil tfajliet taħt it-tmintax li jinqabdu tqal. It-tim fi ħdan is-Servizz Għożża jipprovdi l-appoġġ kollu meħtieġ 

lit-tfajliet tqal xebbiet qabel u wara t-twelid tat-trabi tagħhom. Il-persunal jikkomunika wkoll mal-Midwives 

Booking Office tal-Isptar Mater Dei. Numru ta’ tfajliet ifittxu s-servizz waħedhom u għalhekk jiġu self-

referred, filwaqt li oħrajn jiġu riferuti minn membri tal-familja tagħhom, mill-persunal tal-iskola u minn 

professjonisti mill-qasam edukattiv u soċjali. Rigward dawk it-tfajliet li jkunu qabżu l-età obbligatorja tal-

iskola, dawn huma mħeġġa biex jattendu l-programm sħiħ, madanakollu l-attendenza mhix obbligatorja. Fl-

2018, Servizz Għożża kellhom 62 każ ġdid ta’ ommijiet. L-istudenti taħt is-16-il sena ammontaw għal 14 

filwaqt li 7 studenti kellhom iktar minn 18-il sena. Il-bqija tal-istudenti kellhom bejn 16 u 18-il sena. 

 

Servizz Għożża joffri għadd ta’ programmi, kemm edukattivi kif ukoll ta’ prevenzjoni, fosthom: 

 

 Adolescent Pregnancy - Programm Tfajliet: approċ ħolistiku bl-għan li jagħti aktar fiduċja lit-tfajla 

tqila billi jiffoka fuq għadd ta’ lezzjonijiet tal-PSCD li jittrattaw is-self-development u kwistjonijiet 

ta’ tqala;  

 Grupp ta’ sapport għall-omm u t-tarbija: Il-Mother and Baby Group jiltaqa’ darba fil-ġimgħa kull 

nhar ta’ Ġimgħa. Il-programm huwa ddisinjat biex joffri lill-ommijiet żgħar ambjent protettiv u 

edukattiv;  

 Nifhmu ’l Uliedna fil-Bidliet: Taħdita mal-ġenituri tal-istudenti tal-Year 7 biex isiru aktar konxji 

tal-bidliet fiżiċi, sesswali u psikoloġiċi li jesperjenzaw it-tfal meta jilħqu l-pubertà u kif dawn il-

ġenituri jistgħu jintebħu b’dawn il-bidliet u jindirizzawhom magħhom; 

1,066

1,043

998

927

430

464

148

0 200 400 600 800 1,000 1,200

Fotokopji b’xejn

Ħlas ta’ ħruġ edukattiv organizzat mill-iskejjel

Għoti ta’ stationery neċessarju

Għotja sabiex jinxtraw l-uniformijiet

Għotja ta’ lunch bnin kuljum b’xejn

Ħlas tal-miżati għall-attivitajiet ekstrakurrikulari

Għoti ta’ kotba għall-qari lill-istudenti f’età bikrija

IN IZJAT TIVI  MEĦUDA TAĦT SKEMA 9
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 Bandiera Bajda...?!: Programm għal subien u bniet fit-tielet sena tal-iskola Sekondarja. L-għan tal-

programm “Bandiera Bajda...?!” huwa mhux biss li joħloq għarfien dwar relazzjonijiet u 

esperimentazzjoni sesswali iżda wkoll li jiddiskuti r-responsabbiltajiet fl-għażliet tal-adolexxenti; 

 Programm ta’ Outreach: Sessjonijiet ta’ prevenzjoni għal gruppi speċifiċi ta’ studenti 

b’kollaborazzjoni wkoll mal-professjonisti edukattivi psikosoċjali; 

 Seminars dwar Karrieri: B’kollaborazzjoni mal-għalliema tal-karrieri ġie stabbilit programm 

edukattiv iffukat madwar il-ħtiġijiet tal-ommijiet żgħażagħ. L-għan ta’ dan il-programm huwa li 

jinħoloq għarfien ikbar dwar opportunitajiet diversi ta’ tagħlim kif ukoll li jkompli jħeġġeġ lit-

tfajliet jiskopru aktar it-talenti tagħhom bħala adolexxenti; 

 Servizzi lill-Ġenituri: Il-ġenituri huma involuti wkoll fil-programm bl-għan li jiksbu aktar għarfien 

dwar kif jistgħu jgħinu fit-tqala tat-tifla tagħhom: billi jipprovdu ambjent ta’ familja protettiv u 

edukattiv; billi jgħinu lit-tifla toħloq aġenda realistika tal-ħajja u jħeġġu l-iżvilupp ta’ viżjoni 

pożittiva għall-futur; 

 Servizzi ta’ Counselling u Guidance mal-istudenti ommijiet: Ġew offruti 131 sessjoni tal-

counselling u 123 sessjoni ta’ guidance għat-tfajliet kollha, qraba u partners, skont il-bżonnijiet 

partikolari tagħhom; 

 Is-Servizz Għożża ħa ħsieb ukoll li jagħmel programm ta’ prevenzjoni u taħriġ għall-iskejjel tal-

Knisja; 

 Say it! – Programm ta’ Għajnuna lil ommijiet żgħażagħ: NGO lokali tgħin lill Servizz Għożża 

sabiex tfajliet minorenni jingħataw il-possibbiltà li jinvolvu ruħhom iktar fid-dinja tax-xogħol u t-

taħriġ.  

 

Youth Workers 

Il-Youth Workers jaħdmu ma’ studenti li jiltaqgħu magħhom waqt il-brejks, fil-Learning Zones, dawk 

li jiġu riferuti mill-għalliema tal-Guidance, edukaturi mit-tim edukattiv psikosoċjali jew minn edukaturi 

oħra fi ħdan il-Kulleġġ rispettiv tagħhom. Għalkemm il-biċċa kbira tax-xogħol isir mal-istudenti mill-

iskola Sekondarja, interventi jsiru wkoll mal-istudenti tal-Primarja sabiex iħeġġu studenti jipparteċipaw 

fil-break clubs jew attivitajiet oħra maħsubin mill-Youth Workers sabiex iżidu l-ħiliet soċjali tagħhom 

bi preparazzjoni għaċ-ċertifikat Secondary School Leaving and Profile. 

Uħud mill-attivitajiet, programmi u proġetti organizzati kienu: 

 Pink October u Movember - Programm ta’ Empowerment;  

 Lunch Club - Dan il-klabb jiftaħ darbtejn kuljum għat-tfal tal-iskola Medja u Sekondarja fi ħdan il-

Kulleġġ Santa Klara. Il-klabb huwa ideali għal dawk it-tfal li jieħdu l-ħin tagħhom biex 

jissoċjalizzaw jew dawk li qegħdin jaffaċċjaw kwistjonijiet serji bħal bullying. B’hekk, il-klabb 
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joffri spazju sigur. Waqtu, jitwettqu attivitajiet bħal board u card games filwaqt li jingħata l-appoġġ 

neċessarju mill-persunal;  

 LSZ Projects: Saru diversi proġetti qosra mal-istudenti tal-Learning Support Zone bl-għan ewlieni 

li jsiru proġetti tailor made. Community Work: Keychain turi Stop Hate Words; Niċċelebraw id-

Diversità; Barbeque; Stage Props for a Performance; Tieqaf ma’ tal-familja. Xogħol Ieħor: Tisjir; 

Hairdressing; Palettes; Gardening. Numru ta’ żgħażagħ involuti: 63; 

 Youth Club - Imrieħel Secondary u Birkirkara Middle School - Matul il-vaganzi tas-sajf, il-Youth 

club jiltaqa’ darbtejn fil-ġimgħa u jilqa’ fih żgħażagħ li jistgħu jiltaqgħu f’post fis-sajf u jagħmlu 

attivitajiet li minnhom jitgħallmu ħiliet li jiswewlhom għall-ħajja. Għan ieħor huwa li dawk l-

istudenti li se jibdew it-tielet sena Sekondarja jidraw fl-iskola u din isservihom ta’ tranżizzjoni 

b’mod informali. Xogħol ieħor ivarja minn one-to-one sessions mal-istudenti sa proġetti 

internazzjonali bħal Youth Exchanges u d-Duke of Edinburgh Award, fost oħrajn. 

 

Kors onlajn mal-Institute for Education 

Ġie organizzat online course dwar is-Servizzi Edukattivi Psikosoċjali bl-isem Award in Creating an 

Understanding of the Educational Psycho-Social Services. Dan il-kors kien offrut mill-Institute for 

Education u kien miftuħ għall-edukaturi kollha. L-għan prinċipali kien li l-edukaturi jirċievu 

informazzjoni dwar is-servizzi differenti u anke jkollhom il-ħiliet bażiċi biex jidentifikaw studenti li 

jistgħu jibbenefikaw minn xi servizz. Temmew il-kors 13-il edukatur. 

 

LENTI 2018 

Lenti fuq l-Iżvilupp ta’ Wliedna huwa screening nazzjonali għall-awtiżmu għat-tfal u jsir bejn l-etajiet 

ta’ tmintax u tletin xahar. L-iscreening isir permezz ta’ kwestjonarju magħruf bħala M-CHAT li 

jikkonsisti minn għoxrin mistoqsija sempliċi rigward l-iżvilupp tat-tifel jew tifla, waqt laqgħa informali 

bejn il-ġenituri jew il-gwardjani tat-tfal u membru tat-tim tal-iscreening. Dan il-programm beda jopera 

f’Jannar tal-2017. In-numru totali ta’ tfal evalwati bil-kwestjonarju M-CHAT-R kien ta’ 2,536. In-

numru totali ta’ tfal evalwati bil-kwestjonarju M-CHAT-R/F kien ta’ 312. 
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Grafika 8: Riżultati tal-iscreening 

 

  

* M-CHAT-R jikkonsisti minn għoxrin mistoqsija sempliċi rigward l-iżvilupp tat-tifel jew tifla. 

*M-CHAT-R/F huwa sett ta’ mistoqsijiet f’iktar dettall dwar il-mistoqsijiet li t-tfal fallew fl-M-CHAT-R. 

 

Access to Communication and Technology Unit (ACTU) 

Din is-sezzjoni tipprovdi s-sapport neċessarju biex tgħin lil dawk l-istudenti b’diżabbiltajiet fit-tagħlim 

u/jew fiżiċi biex ilaħħqu mal-kurrikulu u mat-tagħlim bis-saħħa tal-użu ta’ Teknoloġija Assistiva. Matul 

is-sena 2018, l-Unità rċeviet 96 referral. Ma’ dawn, it-tim ħa 73 każ ġdid u 93 oħra tneħħew mil-listi 

għax ma kellhomx aktar bżonn is-servizzi tal-ACTU.  

It-tim baqa’ jħaddem is-sistema tal-iscreening biex jipprijoritizza l-istudenti referuti. Minħabba l-

preżenza tal-LSE kien possibbli wkoll li jintbagħtu riżorsi lill-ġenituri/tuturi biex jagħtu sapport fil-

komunikazzjoni f’ċerti każijiet. Ġew eżaminati 149 student/studenta tul l-2018. In-numru totali ta’ 

klijenti tat-tim tal-ACTU kien ta’ 480. 

Xogħol li sar mill-għalliem fuq it-tim tal-ACTU: Is-servizz ta’ sapport tal-għalliem kompla jiġi 

impenjat u applikat bit-tkabbir tat-tim kliniku u għaliex ukoll ġie mitlub dan is-servizz mill-iskejjel u 

mill-ġenituri tal-istudenti peress li hija open referral system. In-numru globali ta’ studenti riferuti mit-

terapisti fis-sena skolastika 2017/18 kien ta’ 32 student/a. B’kollox l-għalliem jagħti appoġġ lil 55 

student (mill-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti).  

Taħriġ lill-Edukaturi fl-iskejjel: B’mod dinamiku t-taħriġ lil-LSE qiegħed iħalli effett ta’ 

disseminazzjoni speċjalment fejn ċerti skejjel talbu għal taħriġ tal-programm Clicker 7. Dan għaliex 

il-programm joffri adattament kemm għall-istudent bi bżonnijiet individwali fil-klassi imma wkoll 

għall-ħiliet differenti ta’ studenti oħra fl-istess klassi. B’kollox kien hemm 10 skejjel li għamlu dan it-

taħriġ, bi 3 sigħat kull sessjoni (3 skejjel Primarji Statali; 5 skejjel tal-Knisja; 2 skejjel Indipendenti). 
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Għajnuna lill-Ġenituri/Tuturi tal-istudenti biex jibbenifikaw mill-użu tal-programm Clicker 

7@home - ġew organizzati 4 sessjonijiet ta’ taħriġ lill-ġenituri/tuturi. 

Appuntamenti ta’ Terapisti: Matul l-2018 saru 2,038 appuntament mit-terapisti. Dawn jinkludu ż-żjarat fid-

djar, iż-żjarat fl-iskola, l-appuntamenti fl-ACTU, l-attendenza fl-IEPs u l-case conferences. In-numru ta’ 

appuntamenti offruti kompla jiġi affettwat mill-ħidma fuq proġetti li l-impjegati ġew imsejħa jaħdmu fuqhom 

u li jinkludu: 

 Għajnuna lill-ġenituri/tuturi ta’ studenti bl-awtiżmu, dyslexia u kundizzjonijiet oħrajn. Proġett fuq l-

iżvilupp tal-multi-sensory rooms fl-iskejjel 

It-tim tal-ACTU joffri wkoll appuntamenti indiretti li jinvolvu xogħol ta’ adattament u trouble 

shooting, konsulenza u taħriġ ma’ terapisti li jaħdmu direttament mal-istudent partikolari u konsulenza 

mal-ġenituri/tuturi biex jgħallmuhom jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet. Jinvolvi wkoll 

komunikazzjoni ma’ professjonisti oħra, skejjel u familji permezz ta’ ittri elettroniċi.  

Proġetti: It-tim kompla jikkollabora fuq il-proġett tal-Core Vocabulary mad-Department of 

Communication Therapy biex jiżviluppa sistema AAC bil-Malti. Dan jikkonsisti fi preżentazzjoni ta’ 

riċerka bit-titlu ‘Core vocabulary used by young children receiving Maltese-dominant exposure’.  

 

Ħames speech and language therapists ġew imsejħa sabiex jipparteċipaw fi gruppi fuq ħiliet soċjali 

għall-istudenti li għandhom l-awtiżmu. 28 student ġew identifikati mill-għalliema li jissapportjaw 

studenti bl-awtiżmu fis-sena skolastika 2017/18 u t-terapisti qegħdin fil-fażi li jassessjaw lil dawn l-

istudenti sabiex jidentifikaw il-bżonnijiet ta’ dawn l-istudenti fil-qasam soċjali.  

 

Is-Servizz tal-Early Intervention 

L-għan prinċipali tal-Early Intervention hu li jipprovdi appoġġ lit-tfal b’diffikultajiet jew fir-riskju ta’ 

diffikultajiet fl-iżvilupp, u lill-familji tagħhom, fl-ewwel ħames snin tal-ħajja bikrija tagħhom (0-5). It-

tfal eliġibbli għas-servizz jinkludu dawk li jkollhom il-bżonnijiet sussegwenti: 

 Global developmental delay;  

 Dijanjożi jew kundizzjoni speċifika; 

 Diffikultajiet fi tnejn jew aktar mill-kategoriji tal-iżvilupp li ġejjin: 

 żvilupp fiżiku (fine & gross motor skills); żvilupp soċjali, komunikattiv u verbali; 

diffikultajiet sensorjali; u żvilupp relatat mat-tagħlim akkademiku 

 

It-tim isegwi total ta’ 1,153 tifel u tifla, fosthom 728 fl-iskejjel (tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti), 50 

tifel u tifla fiċ-ċentri tal-kura tat-tfal, u 192 fl-ambjent tad-djar tagħhom. Inklużi wkoll 47 tifel u tifla li 
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bħalissa qegħdin mingħajr is-servizz minħabba nuqqas ta’ persunal. Madankollu, qegħdin fil-proċess li 

jiġu ingaġġati iktar nies. It-total jinkludi wkoll 136 każ li ġew referuti mill-programm Lenti dwar l-

Iżvilupp ta’ Wliedna li qegħdin jiġu assessjati mill-PESPs biex jekk jinħass il-bżonn jgħaddu għas-

servizz għand wieħed/waħda mit-tim tal-Early Intervention.  

 

Hanen Programme 

Din is-sena sar il-programm tal-Hanen, ‘It Takes Two to Talk’, u minnu bbenefikaw 10 familji. Il-

programm sar fuq medda ta’ tmien ġimgħat li tnejn minnhom kienu jikkonsistu fi żjarat fid-djar ta’ 

dawn il-familji sabiex l-istrateġiji li kienu qegħdin jiġu mgħallmin waqt il-lezzjonijiet ikunu 

implimentati fil-ħajja ta’ kuljum. Il-kumplament ta’ dawn il-lezzjonijiet saru fil-binja tas-Servizzi 

Nazzjonali ta’ Sapport għall-Iskejjel. Attendew 13-il familja. 

 

Sessjonijiet tal-Gruppi  

Il-Principal Education Support Practitioners (PESP)s bl-għajnuna tal-ESPs organizzaw ukoll għadd ta’ 

sessjonijiet tal-gruppi fis-sajf, li saru wkoll fl-istess dipartiment. Dawn kienu jinkludu: 

 Baby Sign Sign: Programm ta’ sitt ġimgħat għall-ġenituri u t-trabi tagħhom ta’ bejn 0 u 18-il 

xahar, partikolarment għal dawk il-familji li għandhom trabi bid-Down Syndrome jew trabi 

b’xi dijanjożi oħra u li jibbenefikaw minn attivitajiet li jinkludu kant, eżerċizzji fiżiċi, 

komunikazzjoni u lingwa, u oqsma varji tal-iżvilupp. Attendew 7 trabi u ġenituri tagħhom. 

 Sing Sign Tots: Dan huwa programm ta’ sitt ġimgħat għall-ġenituri u t-tfal żgħar tagħhom ta’ 

bejn it-18 u s-36 xahar. L-istess bħal Baby Sign Sign, huwa ta’ interess partikolarment għal 

dawk il-familji li għandhom trabi bid-Down Syndrome jew trabi b’xi dijanjożi oħra u li 

jibbenefikaw minn attivitajiet li jinkludu kant, eżerċizzji fiżiċi, komunikazzjoni u lingwa, u 

oqsma varji tal-iżvilupp. Attendew 11-il tarbija u ġenituri tagħhom. 

 Sensations: Dan huwa programm ta’ sitt ġimgħat għal tfal ta’ bejn it-3 u l-5 snin li għandhom 

il-kundizzjoni tal-awtiżmu. Attendew 15-il student. 

 Alpha & Number Beats: Programm ta’ tmien ġimgħat ma’ tfal li qegħdin fit-tieni sena tal-

kindergarten, li għad għandhom diffikultajiet biex jagħrfu u jiffurmaw ittri tal-alfabet bil-Malti. 

Il-programm jiffoka wkoll biex jgħin lit-tfal sabiex ikunu kapaċi jagħrfu u jiffurmaw in-numri 

miż-żero sal-għaxra. Attendew 24 student. 

 

L-Ispeċjalista tas-Social Emotional Behavioural Difficulties (SEBD) 

Mill-1 ta Settembru, 2018, ġiet maħtura speċjalista tal-SEBD. Fl-aħħar tliet xhur tal-2018 kien hemm 

ammont sostanzjali ta’ studenti riferuti kemm mill-Primarja kif ukoll mis-Sekondarja. Uħud minn dawn 

l-istudenti ġew riferuti għall-appoġġ tal-Learning Support Centres li għandna ġewwa Malta. L-istudenti 
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li ġew riferuti f’dawn it-tliet xhur kienu 3 minn tliet skejjel Primarji differenti u 13-il student/a minn 8 

skejjel Sekondarji differenti. 

 

Learning Support Centres: Ċentri għal studenti li għandhom diffikultajiet soċjali, emozzjonali u ta’ 

mġiba.  

 Ħaż-Żebbuġ Learning Support Centre: Iċ-ċentru ta’ Ħaż-Żebbuġ huwa l-uniku wieħed li 

għandna fil-Primarja u li jilqa’ fih subien u bniet li ġejjin kemm mill-iskejjel tal-Istat kif ukoll 

minn skejjel mhux Statali. Sa Ġunju 2018, 7 studenti ngħataw l-għajnuna fiċ-Ċentru.  

 Boys’ Learning Support Centre, Il-Ħamrun: Dan iċ-ċentru jilqa’ studenti subien fil-livell 

Sekondarju ġejjin mill-iskejjel madwar Malta. L-istudenti li kienu riferuti għal dan iċ-ċentru 

matul is-sena skolastika 2017/18 kienu jammontaw għal 19. F’dan iċ-ċentru tkompla b’suċċess 

il-programm Prince’s Trust. Tliet studenti ġabu żewġ ċertifikati kull wieħed. 

 Boys’ Learning Support Centre, Fortini: Iċ-ċentru jilqa’ fih studenti subien li ġejjin mill-

iskejjel Sekondarji madwar Malta. 10 studenti attendew f’dan iċ-ċentru u xi wħud minnhom 

qed jattendu u jassistu xi forma ta’ job exposure. Din is-sena wkoll dan iċ-ċentru daħal għall-

proġett tal-XL Achieve (Prince’s Trust).  

 Girls’ Learning Support Centre, Bormla: Dan iċ-ċentru f’Bormla joffri servizz lil tfajliet 

b’diffikultajiet soċjali, emozzjonali u ta’ mġiba (SEBD). Għalliema mill-iskejjel mainstream 

jirreferu lil studenti li jkunu qed isibuha diffiċli jkampaw fil-lezzjonijiet fil-klassi mainstream. 

Studenti riferuti fis-sena 2017/18: Kien hemm tnax-il studenta fuq bażi full-time kif ukoll żewġ 

studenti fuq bażi part-time.  

 Girls’ Learning Support Centre, In-Naxxar: Dan iċ-ċentru jilqa’ fih tfajliet tas-Sekondarja. 

Matul l-2017/2018 iċ-ċentru ħa sehem ukoll fil-Proġett tal-Kreattività bl-isem Express It Inside 

Out. Bis-saħħa ta’ dan il-proġett, l-istudenti ngħataw terapija magħrufa bħala Creative Arts 

Therapy fejn kellhom l-opportunità li jesprimu ruħhom b’mod kreattiv. Iċ-ċentru applika wkoll 

b’suċċess għal proġett ġdid tal-kreattività bl-isem Learning to Live Life in Full Bloom li se 

jkun implimentat fis-sena skolastika 2018/19. Kompla wkoll il-programm tal-XL Achieve fejn 

dan iċ-ċentru kellu numru ta’ studenti li ġew akkreditati f’diversi oqsma għal dan il-programm 

u ġew organizzati ħafna attivitajiet biex l-istudenti jitħarrġu f’kif taħdem l-intrapriża. F’April 

2018 l-istudenti rebħu wkoll il-Financial Literacy Challenge. B’kollox ġew segwiti 13-il 

studenta.  

 

Ċentri ta’ Riżorsa 

F’Malta hawn erba’ Ċentri ta’ Riżorsa kif ukoll wieħed ġewwa l-gżira Għawdxija. Dawn huma: 

 San Miguel Primary Resource Centre, Pembroke (Kulleġġ Santa Klara): Dan iċ-ċentru huwa 

maħsub għal studenti tal-iskola Primarja li jkollhom ħtiġijiet edukattivi individwali sal-età ta’ 11-il 
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sena għal studenti bl-awtiżmu u diżabbiltajiet oħra u sal-età ta’ 13-il sena għal studenti b’diżabbiltà 

profonda. Iċ-ċentru ospita 27 student full-time, 6 studenti fuq bażi part-time (2-3 fil-ġimgħa) u 

madwar 73 student li jieħdu xi forma ta’ servizz ieħor. Dan iċ-ċentru applika wkoll għall-proġett ta’ 

Erasmus bl-isem ‘We are all different but we all smile in the same way’. 

 Helen Keller Resource Centre, Il-Qrendi (Kulleġġ San Benedittu): Dan iċ-ċentru joffri 

edukazzjoni Sekondarja għal studenti li għandhom bejn 11 u 16-il sena u fih jattendu 55 student fuq 

bażi full-time u 16-il student għall-klassijiet tas-servizzi. Iċ-ċentru jsegwi wkoll il-programm XL 

Achieve tal-Prince’s Trust fejn numru sostanzjali ta’ studenti jingħataw rikonoxximent prestiġjuż 

kull sena bħala premju għax-xogħol u s-suċċessi li jkunu kisbu. 

 Guardian Angel Resource Centre, Il-Ħamrun (Kulleġġ San Ġorġ Preca): Dan iċ-ċentru joffri 

servizzi kemm full-time u anke part-time lill-istudenti li jesperjenzaw Profound and Multiple 

Learning Difficulties (PMLD) bejn l-etajiet ta’ 11 u 16-il sena, kif ukoll huwa ċentru li jilqa’ fih 

studenti postsekondarji sal-età ta’ 22 sena. Għas-sena skolastika 2018/19 bdew jattendu 28 student 

full-time u ċ-ċentru ma kellu l-ebda talba minn studenti part-time. 

 Dun Manwel Attard Resource Centre, Il-Wardija (Kulleġġ Maria Regina): Dan huwa ċentru 

fil-livell Postsekondarju. Matul is-sena 2018, madwar 45 student kellhom l-opportunità li jaħdmu 

għal 120 siegħa ma’ tliet artisti fil-qasam tal-arti viżiva permezz ta’ proġett taħt l-iskema 

KREATTIV. Ma’ dan, fis-sajf baqgħet għaddejja l-inizjattiva ta’ work exposure fejn l-istudenti 

pproduċew diversi prodotti bħal għasel u żejt taż-żebbuġa u ħadu sehem ukoll fil-Fiera Nazzjonali 

tat-Tiġijiet fejn kienu involuti 20 student. Permezz ta’ fondi mill-HSBC, madwar 50 student kellhom 

l-opportunità wkoll li jaħdmu għal 100 siegħa ma’ 2 esperti fil-qasam tal-aroma therapy. Iċ-ċentru 

huwa involut ukoll b’mod sħiħ fil-programm edukattiv XL Achieve (Prince’s Trust) u wkoll 

parteċipi b’mod attiv fid-Duke of Edinburgh Award fejn 4 studenti ġew ippremjati għall-ħiliet 

tagħhom. 

 L-unità speċjali f’Ta’ Sannat f’Għawdex: Dan iċ-ċentru jifforma parti mill-Iskola Primarja Ta’ 

Sannat u jilqa’ fih l-istudenti kollha li joqogħdu fil-gżira ta’ Għawdex u li għandhom xi forma ta’ 

diżabbiltà. Studenti full-time kien hemm 14 (ta’ bejn it-3 snin u t-22 sena b’diżabbiltajiet severi 

emozzjonali, komunikattivi, fiżiċi u fit-tagħlim); part-time kien hemm 20 (darba - darbtejn fil-

ġimgħa); u studenti li attendew għas-servizzi kien hemm 12. 

 

Young People’s Unit (YPU) 

Minħabba diffikultajiet ta’ saħħa mentali, problemi ta’ mġiba jew diffikultajiet oħra fejn ikun hemm 

bżonn li tingħata kura psikjatrika, xi studenti jagħmlu użu għal perjodu mis-servizz li d-Dipartiment tal-

Edukazzjoni joffri f’dan il-unit. Fis-sena skolastika 2017/2018 dan is-servizz ingħata lil 57 student minn 

Malta kif ukoll minn Għawdex. 
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Is-Servizz Edukattiv mogħti fl-Isptar Mater Dei u fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo 

Dan huwa servizz li jingħata lil studenti ta’ bejn l-età ta’ 3 snin u 16-il sena li jkunu rikoverati l-isptar. 

Hawnhekk għandna tim ta’ tliet għalliema u żewġ Kindergarten Educators. It-tabella t’hawn taħt 

tippreżenta n-numru ta’ każijiet ta’ studenti li kienu rikoverati fis-swali tal-pedjatrija tal-Isptar Mater 

Dei u fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo bejn Settembru 2017 u Ġunju 2018. 

 

Tabella 18: Servizz Edukattiv mogħti fl-Isptar Mater Dei u fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony 

Mamo 

 

Każijiet differenti f’kull term 

skolastiku 

 

Primarja 

 

Sekondarja 

 

Total 

 

Jannar - Marzu 2018 

 

307 

 

209 

 

516 

 

April - Ġunju 2018 

 

283 

 

181 

 

464 
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03.02. IT-TAQSIMA TAL-ANALIŻI INTERNA U SAPPORT TAL-ISKEJJEL 

It-taqsima li tipprovdi appoġġ lill-iskejjel u li tgħinhom fl-evalwazzjoni interna tagħhom, magħrufa 

bħala SIRS (School Internal Review and Support Unit), kompliet bil-ħidma tagħha matul is-sena 2018. 

Matul is-sena saru ’l fuq minn sittin żjara fl-iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji tal-Istat u saru 

diskussjonijiet dwar il-pjan ta’ ħidma tal-iskejjel mal-Kapijiet u mal-Assistenti Kapijiet. Ingħata wkoll 

tagħrif bil-miktub lill-Kapijiet ta’ dawn l-iskejjel dwar kif jistgħu jtejbu l-pjanijiet tal-ħidma tal-iskejjel 

tagħhom. Permezz ta’ dawn ir-rapporti, l-iskejjel ikunu jistgħu jkomplu jirriflettu fuq il-proċess 

evalwattiv li jkunu għamlu biex b’hekk itejbu l-operat u l-ħidma tagħhom. 

 

Matul is-sena sar ukoll taħriġ mhux biss għal numru ta’ skejjel li talbu għall-għajnuna matul is-sena 

iżda wkoll sar taħriġ għal numru ta’ skejjel mifrux fuq tliet nofstanhari f’Lulju (INSET course). 

 

It-taqsima SIRS irriċerkat il-problema tat-toqol tal-basktijiet tal-iskejjel u kitbet rapport dwar ir-riżultati 

li ħarġu mill-iskejjel li kienu ħadu sehem f’dan l-eżerċizzju. Dawn l-iskejjel, Primarji, Medji u 

Sekondarji, kienu jagħmlu parti mis-setturi statali, tal-Knisja u indipendenti u ġew ikkonsultati kemm 

l-istudenti, il-ġenituri, kif ukoll l-għalliema. Tfassal ukoll abbozz ta’ politika dwar il-basktijiet tqal. Ir- 

rakkomandazzjonijiet ta’ dan l-abbozz qegħdin jiġu mistħarrġa f’żewġ kulleġġi tal-istat biex tiġi 

evalwata l-validità ta’ din il-politika. 
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03.03. ID-DIPARTIMENT TAR-RIŻORSI EDUKATTIVI 

Introduzzjoni 

Wara li fl-aħħar tas-sena 2017 ġie ffirmat il-Ftehim Settorali għall-Edukaturi, fis-sena 2018 bdiet l-

isfida biex jibda jiġi attwat dak li jistipula dan il-Ftehim. Dan flimkien mat-tkomplija tal-preparamenti 

għat-tnedija ta’ My Journey f’Settembru 2019 u x-xogħol kollu li jaqa’ taħt ir-responsabiltà ta’ dan id-

Dipartiment. 

 

Ftuħ tas-Sena Skolastika 2018/19 u l-Ftehim Settorali 

Il-Ftehim Settorali ġab miegħu numru ta’ bidliet, li xi wħud minnhom riedu jiġu attwati fis-sena 

skolastika 2018/19. Dan jinkludi allokazzjoni akbar ta’ Assistenti Kapijiet għall-iskejjel, bidla fin-

numru ta’ studenti f’kull klassi skont is-sena, bidla fil-loads tal-għalliema tas-Sekondarja, il-Curricular 

Time tal-għalliema tal-Primarja u l-Kindergarten Educators, u n-non-contact time ta’ 15-il minuta 

kuljum għal-Learning Support Educators li jkunu ma’ studenti full-time 1-1. Dan ħalla impatt kemm fl-

iskejjel tal-Istat u anke dawk tal-Knisja. Biex dan kien possibbli, saru numru ta’ laqgħat mal-Prinċipali 

tal-Kulleġġi u mal-Kapijiet tal-iskejjel tal-Istat. Saru wkoll laqgħat mas-Segretarjat għall-Edukazzjoni 

Nisranija u anke għall-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. 

Dawn il-kriterji ġodda rriżultaw fi bżonn ta’ numru ta’ edukaturi ġodda fl-iskejjel. Minkejja dan, is-

sena skolastika 2018/19 fetħet mingħajr nuqqas ta’ edukaturi fl-iskejjel tal-Istat. 

 

Preparamenti għal My Journey 

B’kollaborazzjoni mad-Dipartimenti different fi ħdan il-Ministeru, tkomplew il-preparamenti għat-

tnedija ta’ My Journey f’Settembru 2019. Id-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi baqa’ jaħdem 

kontinwament mad-Dipartiment tal-Programmi u l-Assessjar biex jiżgura li jkun hemm biżżejjed 

edukaturi biex ikopru s-suġġetti Vokazzjonali u Applikati l-ġodda. 

Ħdimna wkoll mad-Dipartiment tal-Loġistika biex naraw li jkollna workshops u klassijiet biżżejjed biex 

jilqgħu l-ammont meħtieġ ta’ studenti fl-iskejjel. Saru wkoll numru ta’ laqgħat mal-Prinċipali tal-

Kulleġġi u Kapijiet tal-Iskejjel dwar mudelli differenti ta’ kif tista’ taħdem it-timetable bl-introduzzjoni 

ta’ dawn is-suġġetti ġodda. 

 

Deployment tal-Edukaturi 

L-eżerċizzju tad-deployment tal-edukaturi ġie ffinalizzat sal-aħħar ta’ Ġunju. Matul dan l-eżerċizzju 

ġew evalwati t-talbiet minn edukaturi biex jiċċaqalqu minn skola għal oħra. Fil-maġġoranza tal-każijiet 

(madwar 350), l-edukaturi li ċċaqalqu tpoġġew fi skola fejn kienu talbu li jmorru. Sfortunatament kellna 

numru ta’ każijiet (madwar 40) fejn edukaturi ma kienx hemm load/klassi għalihom fl-iskola fejn kienu, 

u kellhom jiċċaqalqu għal skola fejn ma kinux talbu. Dan sar minħabba li, minkejja li kien hemm bżonn 

li jiċċaqalqu proprju għax ma kienx hemmx load/klassi għalihom, fl-iskola/skejjel fejn talbu ma kienx 



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

64 
 

hemm post. Għall-ewwel darba, lil dawn l-edukaturi bgħatna għalihom individwalment u 

spjegajnielhom għaliex qed jiġu deployed f’din l-iskola partikulari fejn ma talbux. Fi snin mgħoddija 

dawn l-edukaturi kienu sempliċiment jirċievu ittra elettronika bil-posting tagħhom. Il-feedback ġenerali 

mingħand dawn l-edukaturi kien wieħed pożittiv u apprezzaw il-fatt li kellimniehom personalment 

minflok bgħatnielhom ittra elettronika. 

 

Skejjel tal-Knisja u Indipendenti 

Id-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi kompla bil-ħidma ta’ evalwazzjoni tat-talbiet għall-impjegati fl-

iskejjel tal-Knisja u għal-Learning Support Educators fl-iskejjel Indipendenti. Wara numru ta’ snin isir 

minn Dipartiment ieħor fi ħdan il-Ministeru, dan il-proċess issa ilu 3 snin fi ħdan dan id-Dipartiment. 

Il-proċess qiegħed kull sena jsir b’aktar rigorożità biex kemm aħna bħala Dipartiment u anke l-Iskejjel 

inkunu aktar kontabbli. Huwa ppjanat li l-proċess jittejjeb aktar għall-bidu tas-sena skolastika 2019/20. 

 

Induction u Mentoring tal-Għalliema l-Ġodda 

Matul l-2018 tkompla l-proċess tal-Induction u Mentoring għall-għalliema l-ġodda. Dan jgħin biex 

dawn l-għalliema jkollhom l-appoġġ meħtieġ sakemm jistabbilixxu ruħhom fir-rwol. Sar ukoll 

programm biex supply teachers ukoll jibda jsirilhom programm ta’ Induction. Dan se jibda jsir b’effett 

mis-sena skolastika 2019/20. 

 

Gradi Tekniċi u Klerikali 

Id-Dipartiment tar-Riżorsi Edukattivi ħa ħsieb biex jara li jutilizza r-riżorsi umani disponibbli fil-gradi 

tekniċi u klerikali bl-aħjar mod possibbli biex l-iskejjel ikunu moqdija b’mod adegwat. 

 

Saħħa u Sigurtà 

B’riżultat tal-Ftehim Settorali, id-Dipartiment qiegħed fil-fażi li jkollu grupp ta’ Uffiċjali għas-Saħħa u 

s-Sigurtà għall-iskejjel biex jieħdu ħsieb dak li hemm bżonn għal dak li għandu x’jaqsam ma’ Risk 

Assessments sabiex l-għalliema jiffukaw fuq dak li huwa strettament kurrikulari. 
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04 Id-Direttorat għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni 

04.01. Id-Dipartiment għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità 

Id-Dipartiment għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità, li jagħmel parti mid-Direttorat għall-Assigurazzjoni 

tal-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, huwa responsabbli mir-regolazzjoni tas-servizzi edukattivi 

pprovduti minn istituzzjonijiet edukattivi għal tfal bejn l-età ta’ 0-16-il sena. Dawn jinkludu s-setturi 

tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti kif ukoll iċ-Ċentri għall-Ħarsien tat-Tfal fis-snin bikrin (Childcare 

Centres). 

Il-kwalità fi skejjel li jipprovdu servizzi edukattivi għal tfal bejn it-3 snin u s-16-il sena 

Fl-2018 id-Dipartiment kompla jibni fuq il-ħidma mwettqa fl-2016 u 2017 u kompla jagħmel 

evalwazzjoni esterna (external reviews) f’kull skola f’Malta u Għawdex.. Għall-ewwel darba, ġew 

evalwati l-iskejjel kollha li jipprovdu servizz speċjalizzat, magħrufin aktar bħala Resource u Learning 

Support Centres. L-evalwazzjoni esterna f’dawn iċ-ċentri speċjalizzati saret bil-kollaborazzjoni ta’ 

esperti lokali f’dan il-qasam. F’dan il-każ, b’kollaborazzjoni ma’ esperti lokali f’dan il-qasam, id-

dipartiment ħareġ ukoll rapport komprensiv sabiex tingħata gwida dwar kif is-servizz f’dawn l-iskejjel 

speċjalizzati jista’ jitjieb. Sadanittant, id-Dipartiment ħadem biex ħoloq mudell ieħor ta’ evalwazzjoni 

esterna li ser iservi biex kull skola tiġi evalwata għall-kwalità fis-servizz edukattiv li qed tipprovdi 

għall-inqas darba kull tlieta (3) sa ħames (5) snin. Dan il-mudell ser jikkumplimenta l-mudell li diġà 

jeżisti u bih ser jintlaħaq numru akbar ta’ skejjel fis-sena sabiex jingħataw direzzjoni u gwida u jkunu 

jistgħu jiffokaw fuq prijoritajiet li ser itejbu l-esperjenza ta’ tagħlim għall-istudenti. Il-mudell il-ġdid 

ser jiffoka fuq standards ta’ kwalità stabbiliti u jinkludi: 

- il-proċess tal-evalwazzjoni interna tal-iskola u li minnu jinbena l-pjan tal-iżvilupp tal-iskola 

(SDP); 

- il-proċess tat-tagħlim u l-esperjenza li qed jingħataw l-istudenti; 

- l-evalwazzjoni. 

Dan ix-xogħol b’viżjoni ċara tad-Dipartiment qed jassigura li jkun hemm implimentazzjoni effettiva 

tal-prinċipju dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità skont il-Qafas Nazzjonali tal-Kurrikulu11 (NCF, 2012:32) 

u qed jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri tal-Qafas għall-Istrateġija għall-Edukazzjoni f’Malta 2014-

2024.  

 

                                                           
11 https://curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Documents/NCF.pdf 

 

https://education.gov.mt/en/Documents/A%20National%20Curriculum%20Framework%20for%20All%20-%202012.pdf
https://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%202014-2024%20ENG%2019-02.pdf
https://curriculum.gov.mt/en/Resources/The-NCF/Documents/NCF.pdf


Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

66 
 

 

Grafika 9: Statistika fuq id-Dipartiment għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità  

 

Lejn it-tmiem ta’ kull sena skolastika, issir analiżi ta’ dak li jkun ħareġ fir-rapporti tal-evalwazzjoni 

esterna tal-iskejjel sabiex jiġu identifikati tendenzi fi prattiki, kemm dawk li kienu effettivi kif ukoll 

fejn hemm opportunità għal titjib. Għas-sena skolastika 2017/18, ġew identifikati xi oqsma fejn hemm 

indikaturi ta’ prattiki li qed ikunu effettivi, fosthom: 

 F’ħafna mill-iskejjel il-Kap tal-Iskola jaħdem tajjeb mat-tim li qed imexxi biex jippromovu l-

viżjoni tal-iskola permezz ta’ sforz kollettiv;  

 Ħafna drabi spikkat id-dedikazzjoni tat-tmexxija biex il-membri differenti tal-komunità tal-iskola 

jkunu ppreparati għall-bidliet meħtieġa; 

 Bosta għalliema għandhom relazzjoni tajba mal-istudenti u jimmaniġġjaw tajjeb l-imġiba fil-

klassi; 

 F’ħafna mill-iskejjel hemm interess ġenwin kemm mit-tmexxija kif ukoll mill-għalliema għall-

bżonnijiet individwali tal-istudenti. 

 

Saret ukoll analiżi ta’ dak li ħareġ miż-żjarat li jsiru s-sena ta’ wara fl-iskejjel fejn tkun saret l-

evalwazzjoni esterna (follow-up visits) biex ikun żgurat li l-iskola tkun ħadmet fuq ir-

rakkomandazzjonijiet tar-rapport. Mill-analiżi rriżulta li 81% tal-iskejjel kienu għamlu progress 

sodisfaċenti.    

Apparti l-evalwazzjoni esterna, id-Dipartiment kompla jagħmel ukoll Compliance Checks fl-iskejjel 

tal-Knisja u Indipendenti sabiex jiżgura li l-iskola tkun qed issegwi r-regolamenti stabbiliti fil-

leġiżlazzjoni sussidjarja 327.12. F’dan il-qasam id-Dipartiment irnexxielu jilħaq il-mira li jżur kull 

skola f’dawn is-setturi u matul din is-sena kompla bil-monitoraġġ li qed isir b’mod aktar regolari.  
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Grafika 10 : Numru ta’ Compliance Checks fl-Iskejjel tal-Knisja u Indipendenti 

 

 

Il-Kwalità fl-Edukazzjoni u l-Ħarsien tat-Tfal fis-Snin Bikrin (0-3 snin) 

Matul is-sena 2018, id-Dipartiment kompla jaħdem maċ-Ċentri tat-Tfal fis-snin bikrin (Childcare 

Centres) sabiex is-servizz ipprovdut ikompli jitjieb għall-ġid tal-iżgħar ċittadini tagħna. Il-vjaġġ 

edukattiv personali jibda minn hawn u għalhekk huwa kruċjali li l-esperjenza tat-tfal f’dawn iċ-ċentri 

tkun waħda ta’ kwalità. Id-Dipartiment jagħmel evalwazzjoni esterna annwali f’kull ċentru. Kull ċentru 

jingħatalu rapport li jagħti direzzjoni ċara biex jgħin liċ-Ċentru partikolari jiffoka fuq azzjonijiet li 

għandhom jingħataw prijorità. Matul is-sena 2018, il-ħidma taċ-ċentri fuq l-oqsma ta’ żvilupp indikati 

fir-rapport ġew segwiti mid-Dipartiment u dan ħalla impatt fit-titjib tas-servizz għall-benefiċċju tat-tfal. 

Id-Dipartiment, permezz tal-evalwazzjoni esterna, qed jimmonitorja li s-servizz f’dawn iċ-ċentri qed 

jilħaq l-Istandards Nazzjonali għall-Faċilitajiet tat-Tfal ta’ Matul il-Jum (2006)12.  

Id-Dipartiment ikkontribwixxa sabiex issir reviżjoni ta’ dawn l-istandards ħalli jkunu jirriflettu aktar il-

kuntest Malti tal-lum f’dan il-qasam. Ir-reviżjoni ta’ dawn l-istandards għandhom jitnedew fis-sena 

2019. 

 

 

                                                           
12 https://education.gov.mt/en/childcareservices/Documents/booklet_standard_cdc_facilities_mt.pdf 
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Grafika 11 : Numru ta’ Evalwazzjonijiet Esterni bejn l- 2014 u l-2018 

 

 

Merħba lill-Edukaturi għall-Vjaġġ Professjonali ta’ Tagħlim 

Bħal fi snin preċedenti, fl-2018 id-Dipartiment għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità, f’isem id-Direttorat 

għall-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, organizza seminar fil-bidu tas-sena skolastika 2018/2019 

għal dawk l-edukaturi kollha li jew għadhom kemm iggradwaw jew reġgħu lura għax-xogħol bħala 

għalliema. Din kienet opportunità biex nagħtu merħba lil dawk kollha li għadhom kemm ġew impjegati 

fl-iskejjel tal-Istat, Knisja jew Indipendenti għall-vjaġġ professjonali ta’ tagħlim.  

Fl-2018, it-tema prinċipali kienet “L-aqwa għalliema jgħallmu minn qalbhom, mhux mill-ktieb” (The 

best teachers teach from the heart, not from the book).  L-indirizzi li saru waqt is-seminar kienu msejsa 

primarjament fuq l-aspett uman tal-għalliema, l-impenn u l-kwalità. L-għalliema ġew ukoll aġġornati 

dwar ir-riformi li għaddejjin fl-iskejjel. Għal dan is-seminar attendew 155 edukatur ġdid u bħas-snin 

preċedenti, l-edukaturi ġew maqsuma fi gruppi iżgħar fejn ġew diskussi b’mod interattiv temi rilevanti 

għar-rwol tal-għalliema fl-iskejjel:  

 L-etika professjonali; 

 L-importanza li tingħata lill-iżvilupp professjonali; 

 L-assessjar kontinwu bħala parti mill-proċess tat-tagħlim; 

 Mekkaniżmi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u kif kull għalliem jista’ jagħti kontribut siewi għal 

titjib fl-iskola permezz tal-pjan tal-iżvilupp (SDP). 

 
Wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-MEDE huwa li jgħolli l-profil tal-professjoni tal-edukaturi. 

Għalhekk qed isir kull sforz biex jintlaħaq dan l-għan sabiex titjieb il-kwalità fl-edukazzjoni bl-iskop 

morali u speċifiku li jwassal għas-suċċess tal-istudenti kollha. 
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04.02. Accreditation Unit 

Bħala parti mill-Direttorat tal-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, l-unità tal-akkreditazzjoni hija 

responsabbli biex tiżgura kwalità għolja fl-akkreditazzjoni fl-istituzzjonijiet u akkreditazzjoni 

individwali. 

Matul is-sena 2018, fl-Accreditation Unit baqgħu jiġu msaħħa s-servizzi fil-qasam tal-akkreditazzjoni 

u ngħata s-servizz skont l-informazzjoni sussegwenti.  

Individwi:  

Matul is-sena ta’ referenza ġew ipproċessati 5,082 applikazzjoni għall-akkredittazzjoni li minnhom 

2,960 ġew approvati bħala edukaturi skont ir-rwol rispettiv. 

Istituzzjonijiet:  

Childcare - Matul l-2018 żdiedu ċ-ċentri taċ-childcare minn 118 għal 139. Din iż-żieda fil-ftuħ ta’ ċentri 

reġistrati wasslet sabiex tkompli tissaħħaħ il-mira stabbilita ta’ 33% tat-tfal taħt it-3 snin jattendu 

f’dawn iċ-ċentri (Barcelona Targets 200213).  

Edukazzjoni nonformali - Fl-edukazzjoni nonformali kien hemm 161 istituzzjoni li ġeddew ir-

reġistrazzjoni tagħhom skont parametri ġodda li huma intenzjonati sabiex iħarsu s-sigurtà tat-tfal li 

jattendu għal attivitajiet varji fil-ħin liberu tagħhom. 

Liċenzja ta’ istituzzjoni edukattiva - Ġew liċenzjati 2 istituzzjonijiet ġodda li jagħtu servizz partikolari 

lil tfal bi problemi soċjali u edukattivi kif ukoll fil-qasam tal-Outdoor Adventure Education. 

Reġistrazzjoni ta’ Skolasajf - Ġew reġistrati 57 skola/klabb tas-sajf li jagħtu servizz bejn Ġunju u 

Settembru hekk kif stipulat fil-Liġi Sussidjarja 327.349. 

Programmi:  

Formali - Ġew akkreditati 25 programm fil-qasam tal-edukazzjoni formali: 1 f’livell 1 tal-MQF; 1 

f’livell 2 tal-MQF; 23 f’livell 3 tal-MQF. Sar ukoll awditjar ta’ 38 programm. 

Nonformali - Ġew akkreditati 20 programm nonformali: 1 f’livell 1 tal-MQF; 3 f’livell 2 tal-MQF; 16 

f’livell 3 tal-MQF. Sar ukoll awditjar ta’ 52 programm. 

 

 

                                                           
13 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/130531_barcelona_en_0.pdf 
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05 Id-Dipartiment għall-Kurrikulu, Tagħlim tul il-Ħajja u Impjegabbiltà 

 

Id-Dipartiment għall-Kurrikulu, Tagħlim tul il-Ħajja u Impjegabbiltà jikkonsisti fi tliet Direttorati 

li huma:  

- Id-Direttorat għat-Tagħlim u l-Assessjar (qabel kien id-Direttorat tal-Kurrikulu) li joffri 

servizzi ta’ sapport lill-iskejjel kif ukoll jaġixxi bħala regolatur tat-tagħlim.  

 

- Id-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà joffri servizzi ta’ tagħlim 

sabiex jinkisbu ħiliet li huma rilevanti għall-ħtiġiet, ix-xogħol u l-ħajja tagħhom. Dan jinkludi 

korsijiet għall-adulti u miżuri u servizzi għall-prevenjoni ta’ studenti li jħallu l-iskola kif ukoll 

xogħol furq riċerka u innovazzjoni.  

 

- Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali joffri sapport u taħriġ lill-għalliema bl-iskop li jintlaħqu l-

miri tal-Istrateġija għall-Edukazzjoni.   

 

05.01. Id-Direttorat għat-Tagħlim u l-Assessjar 2018 (DLAP) 

 

Matul l-2018, id-Direttorat għat-Tagħlim u l-Assessjar14 kien għaddej b’ħidma kurrikulari f’oqsma 

differenti. Huwa pprovda kemm servizz ta’ sapport lill-iskejjel kif ukoll kien ta’ regolatur tal-tagħlim 

permezz ta’ żjarat lill-għalliema fil-klassijiet. Tkomplew it-tħejjijiet għat-tnedija tal-My Journey 

permezz ta’ programmi applikati, bħala parti mill-eżamijiet tal-Matsec, li se jkunu magħrufa bħala 

SEAC (Ċertifikat tal-Edukazzjoni Applikata fis-Sekondarja), kif ukoll saru proġetti nazzjonali ma’ 

Heritage Malta, mal-Ambaxxati tal-Lingwi barranin kif ukoll ma’ għaqdiet barranin bħall-Global 

Education Network Europe (GENE) u mal-European Schoolnet. L-eżamijiet ta’ nofs is-sena nbidlu 

f’assessjar kontinwu fis-snin 4 sa 8. Daħlu programmi ta’ tagħlim ġodda bl-użu tal-Ħiliet mit-Tagħlim 

(Learning Outcomes) fit-3 u fit-8 sena. L-Uffiċjali Edukattivi ta’ dan id-Dipartiment għamlu madwar 

1,600 żjara lill-għalliema fil-klassijiet, osservaw it-tagħlim u taw pariri lill-għalliema kif meħtieġ.  

 

Fil-qasam tat-tagħlim tal-Matematika fil-Primarja, matul din is-sena ta’ referenza saru bosta inizjattivi 

mmirati għall-istudenti, għall-għalliema stess u anke għall-ġenituri. Fost l-inizjattivi nazzjonali kien 

hemm ‘X’hemM?’, kif ukoll il-‘High 5 Junior Mathematicians Challenge’ li fiha ġew nominati iktar 

minn 400 tifel u tifla minn 60 skola Primarja mis-setturi kollha. Ħmistax-il student Malti ħadu sehem 

b’suċċess fil-kampjonat internazzjonali tal-Matematika, ‘Mathematics Without Borders’, ġewwa l-

Bulgarija u rebħu bosta unuri. Ġiet organizzata wkoll it-tielet edizzjoni ta’ ‘tikka MATEMATIKA’, 

                                                           
14 www.curriculum.gov.mt 

http://www.curriculum.gov.mt/
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konferenza ta’ jumejn bil-għan li tinxtered prattika tajba fit-tagħlim tal-Matematika bejn edukaturi mill-

iskejjel Primarji u Sekondarji. Tkompliet il-kompetizzjoni internazzjonali SuperTmatik15 li fiha studenti 

minn Malta ġabu riżultat tajjeb. Fil-qasam tat-tagħlim tal-Matematika fis-Sekondarja, ġew organizzati 

numru ta’ sessjonijiet tal-‘Gifted and Talented’.  

 

Fil-qasam tax-Xjenza ġew organizzati numru ta’ attivitajiet ta’ science popularisation. Ġiet organizzata 

l-ħames edizzjoni tas-Science Safari fil-Buskett. Matul din is-sena, it-Teen Science Café (TSC) ġie 

organizzat fi skejjel Statali u beda wkoll l-Early Teens Science Cafe kif ukoll il-GoHigher Science Cafe. 

Fl-aħħar sessjoni tat-TSC ħadu sehem madwar 1,700 student u 90 professjonist. Għal darb’oħra 

pparteċipaw fil-working group bħala rappreżentanti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol fi ħdan 

il-European Schoolnet16. F’dan il-grupp sar xogħol relatat mal-proġett SCIENTIX u prijoritajiet 

marbuta mat-tagħlim tax-xjenza fil-pajjiżi Ewropej. L-Assessjar tax-Xjenza fil-Primarja beda jiġi 

diskuss biex jiġi żviluppat b’mod aktar rilevanti u effettiv, abbażi ta’ kummenti li nġabru mit-tim tax-

Xjenza fil-Primarja. L-Uffiċjal Edukattiv ipparteċipat f’diversi konferenzi, diskussjonijiet u inizjattivi, 

fosthom: TeachUp Dialogue Lab; Erasmus+ Seminar; ‘Malta Junior Science Olympiad’; High5 

qualifying test u d-Dinja Waħda expert group. Fil-Bijoloġija, l-għalliema ġew imħarrġa fl-użu ta’ digital 

assessment platforms, li jsaħħu u jgħinu biex itejbu d-diversità fit-tagħlim billi jipprovdu esperjenza 

formattiva bbażata fuq adaptive technology. Ħadu sehem ukoll fil-programm eBugs, flimkien mad-

Dipartiment tas-Saħħa lokali u organizzazzjoni Ingliża. Studenti tal-Bijoloġija u l-Ġeografija marru r-

Rumanija fuq programm magħruf bħala ‘Wallecea’ għal mawra kulturali fil-muntanji tat-Transilvanja. 

 

Iċ-ċentru tal-Home Economics ikkollabora mad-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Prevenzjoni tal-

Mard u l-Università ta’ Malta biex jinħolqu linji gwida tas-saħħa għall-ġenituri ta’ tfal żgħar kif ukoll 

għall-ġenituri li qed jintroduċu l-ikel lit-tfal għall-ewwel darba. Sar ukoll xogħol flimkien mal-ARPA 

fi ħdan il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, relatat mal-iskema tal-Frott u l-Ħalib 

fl-iskejjel. Flimkien ma’ rappreżentanti mill-banek ewlenin organizzaw attivitajiet dwar il-litteriżmu 

finanzjarju għall-istudenti, fosthom għall-ewwel darba l-‘Financial Literacy Challenge’.  

 

Ġie introdott suġġett ġdid fis-7 sena bl-isem ICT C3 li qiegħed jieħu post l-ECDL fl-iskejjel kollha. 

Ġiet organizzata wkoll il-Malta Robotics Olympiad 2018 (MRO) f’Ta’ Qali. Filwaqt li din kienet is-

seba’ darba li ġie organizzat dan l-avveniment, din is-sena ġibed aktar minn 15,000 viżitatur matul il-

                                                           
15 https://www.supertmatik.net/app/cartas/ 

16 www.eun.org 

 

https://www.supertmatik.net/app/cartas/
http://www.eun.org/
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jumejn tal-avveniment. Fin-nofstanhar li kien riservat għall-istudenti, kien hemm aktar minn 4,000 

student li ġew mill-iskejjel ta’ Malta u Għawdex.  

 

Beda programm ġdid, Sports Career Development Programme (SCDP), suġġett li l-istudenti jistgħu 

jagħżlu mis-7 sena fl-iskejjel medji tal-Istat. Iktar minn 150 student għażlu dan is-suġġett. L-iskema 

ATQuadKids ġiet mifruxa fuq tliet snin biex b’hekk tfal mit-tielet, mir-raba’ u mill-ħames sena’ jiġu 

mħajra jkomplu jiżviluppaw it-talenti tagħhom fl-atletika. Permezz ta’ din l-iskema, sittax-il tifel u tifla 

mill-ħames sena se jintgħażlu biex jikkompetu ġewwa Viterbo, Ruma. Għal tfal ta’ età akbar ġew 

organizzati numru ta’ cross countries f’postijiet bħall-Buskett, Selmun u l-Imtaħleb. Qed isir ukoll 

proġett sabiex l-għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika fil-livell Primarju jibdew jagħtu appoġġ aktar 

frekwenti fis-snin bikrin.  

 

Iċ-ċentru Design & Technology Learning Centre (DTLC) huwa ċentru ta' eċċellenza fejn tidħol it-

teknoloġija. Id-DTLC offra taħriġ kontinwu professjonali lil għalliema u tekniki fid-Development and 

Technology (D&T). Taħriġ speċjalizzat ingħata ukoll lill-NQTs tas-suġġett u ġie estiż it-taħriġ lit-

tekniki fuq preparazzjoni u produzzjoni tal-Vacuum Forming fil-plastik. Ġie organizzat kors ieħor ta’ 

tnax-il ġimgħa għat-tekniki fuq xogħol bit-tagħmir tal-injam. Ġie organizzat ukoll kors għat-tekniki 

kollha tad-D&T dwar it-tħaddim tad-3D printers li segwa dak li sar is-sena l-oħra mal-għalliema.  

 

UNESCO ASP – Flimkien maċ-Ċentru għax-Xjenza, Edukazzjoni u Kultura f’Għawdex, id-DLAP vara 

l-UNESCO Associated Schools Project fil-kuntest lokali. Matul l-2018 din l-inizjattiva tkompliet fl-

iskola Primarja A fiż-Żejtun u l-iskola Medja f’Tal-Ħandaq u nfirxet fi skejjel oħra. L-iskola taż-Żejtun 

żviluppat spazju alternattiv ta’ tagħlim li jiffaċilita t-trawwim tal-ħiliet tas-seklu 21 fit-tagħlim. Min-

naħa l-oħra l-iskola medja f’Tal-Ħandaq żviluppat metodi alternattivi ta’ assessjar li jikkumplimentaw 

dak tradizzjonali. Dan sabiex jiġi ffaċilitat l-assessjar ta’ studenti li jħossuhom aktar komdi jesprimu 

ruħhom b’metodi oħra minbarra l-kitba.  

  

GLOBE Project – Id-DLAP organizza sessjoni ta’ taħriġ relatat mal-programm GLOBE. Dan il-

programm jippromovi t-tagħlim tax-xjenza filwaqt li jsaħħaħ tagħrif u responsabbiltà ambjentali. Dan 

il-programm, li huwa ffinanzjat min-NASA, NSF, NOAA u d-Dipartiment tal-Istat Amerikan u mill-

Università ta’ Malta, huwa magħmul minn komunità dinjija ta’ għalliema, studenti, xjenzati u ċittadini 

li jikkollaboraw fil-ġbir ta’ data li tiffaċilita r-riċerka favur it-tisħiħ ambjentali. Matul din-sena, il-

GLOBE qiegħed jiġi introdott f’numru ta’ skejjel li jixtiequ jintegraw dan il-proċess ta’ riċerka fil-

programmi tat-tagħlim.  
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Il-programm Global Education Network Europe (GENE) ta fondi lill-iskejjel sabiex iwettqu programmi 

relatati ma’ aspetti differenti tal-edukazzjoni globali. Din hija l-ewwel darba li l-iskejjel ingħataw l-

għajnuna sabiex tingħata aktar importanza lil dan l-aspett ta’ tagħlim.  

 

Fil-qasam tal-Accounting u l-Business Studies, saret attività għall-istudenti f’għamla ta’ kwiżż ġewwa 

l-Microsoft Innovation Park, Ħal Luqa. F’din l-attività ħadu sehem numru sew ta’ studenti mill-iskejjel 

Sekondarji. 

 

It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv (EAU) ikkordinat il-kumpilazzjoni tal-karti kollha tal-eżamijiet 

annwali tal-iskejjel tal-Istat, kemm fil-livell Primarju kif ukoll dak Sekondarju. Dan kien jinvolvi t-

tfassil tat-timetables, il-qari tal-provi tal-karti, l-editjar, l-istampar tal-karti u t-tqassim tagħhom lill-

iskejjel. Kienu pproċessati karti ta’ 420 eżami differenti u wara ġew stampati total ta’ kważi 330,000 

karta tal-eżami. L-EAU organizzat ukoll l-Assessjar tal-Benchmark ta’ Tmiem il-Primarja. Il-

benchmark jevalwa l-kompetenzi tal-istudenti fil-Malti, fl-Ingliż u fil-Matematika. Total ta’ 3,500 

student minn 87 skola ġew evalwati permezz tal-benchmark fl-2018, numru li jirrappreżenta madwar 

88% tat-tfal kollha tas-Sitt Sena. Barra minn hekk, l-EAU organizza wkoll sessjonijiet ta’ żvilupp 

professjonali ma’ firxa wiesgħa ta’ professjonisti edukattivi dwar kif jinkitbu l-karti tal-eżamijiet. 

Għaddejjin taħditiet sabiex il-benchmark jiġi riformat. 

 

Matul l-2018, ġew amministrati żewġ studji internazzjonali preliminari, il-PISA 2018 u t-TALIS 2018, 

ma’ kampjun żgħir ta’ għalliema minn skejjel Sekondarji. Fl-istess ħin kompla x-xogħol fuq l-

amministrazzjoni ta’ tliet studji internazzjonali oħra: l-istudji prinċipali tal-PISA 2018 (li jassessja 

studenti ta’ 15-il sena), it-TALIS 2018 (fejn jipparteċipaw l-għalliema kollha fl-iskejjel Medji u 

Sekondarji), u l-fażi preliminari tat-TIMSS 2019 (li fih jieħdu sehem studenti tal-Ħames Sena tal-

Primarja). 

 

Id-Dipartiment tal-Ingliż: Id-dipartiment inkwistjoni kien involut fi programm ta’ taħriġ għall-

għalliema fil-pedagoġija u l-assessjar. Dan it-taħriġ kien organizzat minn Cambridge English 

Assessment. Ħadu sehem għalliema tal-Primarja u tas-Sekondarja mill-iskejjel tal-Istat u mill-iskejjel 

Indipendenti. L-Uffiċjali Edukattivi tal-Ingliż ħadmu u sawru s-sillabi tal-Applikat/Funzjonali, li jista’ 

jitħaddem mill-għalliema kollha li se jgħallmu suġġetti vokazzjonali. 

 

Id-Dipartiment tal-Malti: Matul l-2018, l-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti żviluppaw is-sillabi tal-

Applikat/Funzjonali, li jista’ jitħaddem mill-għalliema kollha li se jgħallmu suġġetti vokazzjonali, u 

beda wkoll il-proċess ta’ politika lingwistika tal-Malti L2 għall-barranin; kriterji ta’ kif student jista’ 

jagħżel il-Malti bħala lingwa nattiva jew bħala t-tieni lingwa tiegħu. Se jitħaddmu wkoll il-programmi 
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ta’ LOs tal-barranin/tal-L2 fl-iskejjel u l-assessjar formattiv u summattiv tiegħu. Saru bosta attivitajiet, 

fosthom Jum Dun Karm, Mixjet il-Malti, Il-Malti fl-Istorja, u filmati interattivi tal-poeżiji għall-

istudenti tar-raba’/ħames sena sekondarja. Ħadna sehem fil-Premju Frans Sammut u kklassifikajna fit-

tielet post. Ġew imtellgħin għadd kbir ta’ riżorsi fuq is-sit tal-Malti, ġew imnedija sessjonijiet ta’ sapport 

għall-għalliema fuq l-istess riżorsi, kif ukoll kors volontarju tal-ortografija għal kulħadd. L-istess 

Uffiċjali Edukattivi tal-Malti ġew delegati biex jattendu seminars barra minn Malta, biex b’hekk ikunu 

midħla tad-diversità lingwistika, il-pluralingwiżmu kif ukoll fuq il-klassijiet multilingwali f’relazzjoni 

mal-Malti mill-perspettiva Ewropea.  

 

Id-Dipartiment tas-Snin Bikrin: L-Uffiċjali tal-Edukazzjoni għas-Snin Bikrin organizzaw diversi 

sessjonijiet ta’ taħriġ għall-Assistenti tal-Kinder, fosthom taħriġ fuq ‘Children, Play and Development’. 

Saru diversi diskussjonijiet u laqgħat ma’ Uffiċjali tal-Edukazzjoni ta’ suġġetti oħra bħall-mużika bil-

kollaborazzjoni ta’ esperti barranin. Twettqu diskussjonijiet ma’ uffiċjali oħra dwar xjenza, teknoloġija, 

inġinerija u matematika (STEM) u kif dawn jistgħu jiġu integrati aħjar fil-programm kurrikulari. 

Twettqu laqgħat oħra rigward l-akkreditazzjoni għaċ-ċentri taċ-Childcare kif ukoll ma’ entitajiet oħra 

fosthom l-MCAST u l-ECDAM (l-assoċjazzjoni Maltija li tippreżenta laqgħat u riċerka dwar is-snin 

bikrin).  

 

Id-Dipartiment tal-Lingwi Barranin (Taljan, Franċiż, Ġermaniż, Spanjol u Għarbi): Dan kompla t-taħriġ 

lill-għalliema u lill-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Lingwi fuq il-kurrikulu, analiżi u tfassil ta’ programmi 

fuq il-qafas Ewropew tal-lingwi (CEFR), b’kollaborazzjoni maċ-Ċentru Ewropew tal-Lingwi fi Graz 

(ECML) u t-tim tar-RELANG, fi ftehim mal-Kunsill tal-Ewropa. Saret kollaborazzjoni ma’ entitajiet 

differenti fosthom il-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università ta’ Malta, Ambaxxati, Ċentri Kulturali, l-

Assoċjazzjonijiet tal-Għalliema tal-Franċiż (APFM) u l-assoċjazzjoni tal-iskejjel imsieħba PASCH fit-

tagħlim tal-Ġermaniż fi ħdan il-Goethe Institut (Partner Schulen). Wara t-taħriġ tas-sena l-oħra, 

komplew jitfasslu programmi edukattivi fil-lingwi barranin b’metodi ġodda ta’ assessjar li jinkludu self-

assessment u assessjar ieħor li jagħti importanza ndaqs lill-erba’ ħiliet prinċipali (il-kitba, il-qari, is-

smigħ, it-taħdit). 

 

L-Istudji Soċjali: Tkompliet il-ħidma ma’ Kopin biex noħolqu aktar kuxjenza dwar l-Immigrazzjoni u 

l-Iżvilupp Sostenibbli; mal-MGRM biex tinħoloq kuxjenza mal-għalliema u l-kapijiet tad-dipartiment 

dwar servizzi li joffru; kif ukoll mal-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika fejn grupp ta’ madwar 

mija u ħamsin student u studenta attendew workshop ta’ taħriġ fuq it-tema tal-vjolenza domestika u 

wara ressqu diversi proposti lill-Parlament f’Sessjoni Straordinarja tal-Parlament. Din is-sena l-

għalliema ngħataw kotba ta’ referenza ġodda u aġġornati. 

 



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol 
Rapport Annwali tad-Dipartiment 2018 
 

75 
 

It-Tagħlim tar-Reliġjon: L-Uffiċjali Edukattivi ħadmu f’kuntatt sħiħ mas-Segretarjat tal-Katekeżi u d-

delegat tal-katekeżi biex jittieħdu deċiżjonijet li għandhom x’jaqsmu ma’ dan is-suġġett. Sabiex dejjem 

tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn entitajiet edukattivi oħra u d-Dipartiment tal-Edukazzjoni, bħala parti 

mill-bord tal-Matsec sar xogħol impenjattiv sabiex tfassal sillabu u mod ta’ assessjar ġdid bi 

preparazzjoni iktar ħolistika għall-eżami tal-Matrikola tar-Reliġjon. L-Uffiċjali Edukattivi ħadmu 

programmi ta’ tagħlim u modi ta’ assessjar fuq temi varji mal-Institute for Education, biex jiġu 

akkreditati mill-NFCHE.  

 

It-Tagħlim tal-Etika baqa’ jinfirex f’aktar skejjel skont id-domanda mill-istudenti u l-għalliema mħarrġa 

f’dan is-suġġett. 

 

Il-Mużika: Sar il-festival Charles Camilleri Musical Awards, fejn għadd sabiħ ta’ studenti kkompetew 

f’dan l-avveniment. Ir-rebbieħa ta’ dan il-festival se jintbagħtu għal kors ta’ taħriġ barra l-pajjiż.  

 

Il-Ġeografija: Għal darba oħra, ġiet organizzata l-Global Education Week bil-kollaborazzjoni sħiħa tal-

għaqda volontarja KOPIN. Skejjel Primarji u Sekondarji tal-Istat ipparteċipaw f’workshops u ħejjew 

ukoll preżentazzjonijiet interattivi, diskussjonijiet u attivitajiet oħra.  

 

Id-Drama: L-għalliema tad-Drama Unit ipparteċipaw mal-NCPA fi proġett dwar l-Isterjotipi u kemm 

dawn jagħtu stampa vera; mal-Anti Substance Abuse Unit dwar il-ħsara tad-droga; mal-MTA fi proġett 

dwar l-importanza li nkunu nafu kif u għalfejn għandna nibżgħu għal pajjiżna; fi proġett ta’ Comenius 

kontra l-bullying; ma’ Heritage Malta dwar tradizzjonijiet tal-Karnival; u mal-Kunsill Nazzjonali tal-

Ktieb. Id-Drama Unit ġiet avviċinata u ħadmet b’suċċess ma’ diversi Kulleġġi bi bżonnijiet ta’ proġetti 

partikolari bħall-importanza tal-karrieri u kif ngħinu lill-istudenti fil-mixja tagħhom mill-Primarja 

għall-Middle School, kif ukoll fi preparazzjonijiet għall-open days li jsiru fl-iskejjel. Dan kollu sar 

flimkien ma’ numru ta’ proġetti oħra organizzati mid-Drama Unit fl-iskejjel kollha ta’ Malta, bħal dak 

dwar Shakespeare u kitbietu, u numru ta’ proġetti ta’ Teatru fl-Edukazzjoni (TiE) għall-istudenti kollha 

mill-Primarja sal-aħħar sena tas-Sekondarja. 

 

It-Tagħlim tal-Midja: Fil-qasam tal-Midja, l-Uffiċjal Edukattiv ħadet sehem attiv fil-proġett Tafxnaf 

tal-Valletta 2018 (Sezzjoni Midja). Dan kien jinvolvi filmati magħmula minn studenti tat-tmien sena 

Sekondarja.  

 

It-Tagħlim tal-Istorja: Flimkien ma’ Heritage Malta, ġie mniedi proġett nazzjonali msejjaħ Heritage 

Pass, fejn l-istudenti kollha flimkien ma’ żewġ adulti jistgħu jidħlu b’xejn f’kull sit ta’ Heritage Malta, 

f’kull jum. Dan il-proġett ġie varat mis-Segretarju Permanenti Ewlieni.  
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Il-PSCD: Is-sezzjoni tal-PSCD kompliet tieħu sehem fil-proġett Besmartonline 4. Dan il-proġett 

inkluda fost oħrajn l-iżvilupp ta’ workbook għall-istudenti tal-Year 6 u taħriġ għall-peripatetiċi tal-

PSCD. L-istess sezzjoni pparteċipat fi proġett flimkien mal-Kummissarju tal-Animali, is-Sur Emanuel 

Buhagiar, fuq id-drittijiet tal-annimali. Dan il-proġett inkluda fost oħrajn lezzjoni u taħdit mal-klassijiet 

kollha tal-ħames u s-sitt sena waqt lezzjonijiet tal-PSCD. Ġiet ikkordinata ħidma mal-College Career 

Advisors biex l-għalliema tal-PSCD ikunu involuti fil-preparazzjoni għat-tranżizzjoni tal-istudenti, l-

għażla tas-suġġetti u job exposure.  

 

Suġġetti Vokazzjonali: Fl-iskejjel Sekondarji tal-Istat, tal-Knisja u dawk Indipendenti qed jiġu 

mgħallma ħames suġġetti vokazzjonali (VET) li huma Agrikummerċ, Ospitalità, Saħħa u Ħarsien 

Soċjali, Teknoloġija tal-Informatika u Teknoloġija tal-Inġinerija.  

 

It-tieni grupp ta’ studenti li mxew bis-sistema VET MATSEC temmew it-tliet snin ta’ studju tagħhom. 

Minn dawn, tmiena u tmenin fil-mija kisbu ċ-ċertifikat ĊES f’wieħed mill-ħames suġġetti vokazzjonali. 

Ġie ffirmat MOU mal-lukandi ewlenin f’pajjiżna sabiex studenti tal-Ospitalità jkollhom l-opportunità 

li jitgħallmu parti mill-programm tat-tagħlim ġewwa l-lukandi Maltin. 

 

Bi tħejjija għall-proġett My Journey (Il-Vjaġġ Tiegħi), tkompla x-xogħol fuq abbozzi ta’ sillabi 

applikati fid-disa’ suġġetti, riżorsi, ippjanar tal-laboratorji u workshops. Saħansitra saru wkoll il-

preparamenti meħtieġa għall-proġett pilota mal-kumpanija The Food Factory fejn studenti tar-raba’ 

sena CCP mill-Kulleġġ St Thomas Moore ser ikunu qed jagħmlu esperjenza ta’ tagħlim fuq il-post tax-

xogħol kull nhar ta’ Erbgħa sa mill-bidu tas-sena 2019. Tlestew numru ta’ laboratorji ġodda għat-

tagħlim ta’ dawn is-suġġetti u nxtara apparat ġdid, b’fondi Ewropej. 

 

Matul ix-xahar ta’ Novembru saret il-Vocational Skills Week 2018, bi treasure hunt fil-Belt Valletta. 

Kull suġġett kien rappreżentat minn siti differenti fil-Belt Valletta. L-istudenti tar-raba’ sena Sekondarja 

kellhom l-opportunità li jagħmlu t-treasure hunt u jitgħallmu dwar il-Belt Valletta.  

 

Matul is sena 2018, il-programm tal Prince’s Trust Achieve (PTI) kompla jinfirex madwar aktar skejjel 

sekondarji ġewwa Malta, bi 320 student jibbenefikaw mill-programm. Is-sezzjoni tal-Programmi 

Alternattivi u t-Tagħlim Applikat kienet impenjata b’numru ta’ laqgħat u taħriġ għall-edukaturi kollha 

involuti fil-Prince’s Trust International Achieve Programme, kemm għalliema kordinaturi kif ukoll 

membri tal-SMT, filwaqt li ġiet organizzata wkoll Networking Event għall-edukaturi flimkien mal-

Prinċipali tal-iskejjel. Ġew organizzati żewġ Internal Verification Events fejn, minbarra li ġie assessjat 

ix-xogħol tal-istudenti, l-edukaturi kellhom l-opportunità jitħarrġu u jaqsmu prattiki tajbin u esperjenzi 

pożittivi relatati mal-programm. Saru wkoll numru ta’ laqgħat għall-ġenituri ta’ studenti li qegħdin 
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isegwu dan il-programm, Professional Development Sessions ġewwa ċ-ċentri varji, kif ukoll 

parteċipazzjoni f ‘seminars nazzjonali. Ġew organizzati wkoll żewġ avvenimenti biex jiġi ċċelebrat is-

suċċess tal-istudenti involuti fil-programm, fosthom Celebrating Success Event. 

 

Fil-Migrants Unit, permezz tal-proġett LLAPSI+ li huwa kofinanzjat minn fondi Ewropej, tnedew tliet 

Making Friends Bringing Friends Clubs wara l-ħin tal-iskola għal tfal Maltin u barranin. Madwar 50 

tifel u tifla attendew dawn il-klabbs. Saru korsijiet fis-sajf fil-livell bażiku ta’ Malti u Ingliż 

komunikattiv. Kien hemm 220 student li attendew għal dawn il-korsijiet ta’ 12-il siegħa kull lingwa, li 

saru f’erba’ lokalitajiet differenti. Ġew impjegati 10 Community Liaison Workers sabiex iservu ta’ pont 

bejn l-iskola u l-ġenituri. Saret pubblikazzjoni b’informazzjoni bażika li ġenitur li jasal Malta jkollu 

bżonn sabiex jirreġistra t-tfal tiegħu fi skejjel Statali. Għaddej proċess sabiex din il-pubblikazzjoni tiġi 

maqluba f’diversi lingwi. 

 

05.02. Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali (DDLTS) 

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Digitali jippromovi l-użu tal-għodda diġitali fl-iskejjel kemm mill-istudenti 

kif ukoll mill-għalliema. L-għan ta’ dan id-direttorat huwa li jappoġġa u jiggwida lil kull għalliem biex 

jagħmel bidla minn tagħlim tradizzjonali għal dak diġitali. 

 

Taħriġ u Sapport  

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali joffri sapport u taħriġ lill-edukaturi u l-

istudenti fl-iskejjel biex itejbu l-kompetenzi diġitali tagħhom. Għal dan il-għan, fis-sena 2018 twettqu 

diversi programmi ta’ tagħlim biex tintlaħaq l-ewwel mira tal-Qafas għall-Istrateġija tal-Edukazzjoni 

f’Malta 2014-2024 sabiex jonqos l-iżbilanċ fir-riżultati tat-tagħlim bejn is-subien u l-bniet u bejn tfal li 

jmorru fi skejjel differenti; jitnaqqas l-għadd ta’ studenti li jmorru ħażin fl-iskola filwaqt li jogħla l-

livell tal-litteriżmu, in-numeriżmu, il-kompetenza fix-xjenza u t-teknoloġija, u jiżdied l-għadd ta’ 

studenti li jirnexxu fl-iskola. Fl-2018, kompla jestendi l-proġett nazzjonali One Tablet per Child 

(OTPC), parzjalment iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. B’hekk l-istudenti kollha li qegħdin 

fir-raba’, il-ħames u s-sitt sena ngħataw aċċess sħiħ għat-teknoloġija permezz tat-tablets. L-għalliema 

u l-Learning Support Educators (LSEs) kollha tal-klassijiet imsemmija tħarrġu fil-pedagoġija bl-użu 

tat-tablets u t-taħriġ fl-użu tal-pjattaforma elettronika. Sar ukoll taħriġ dwar lezzjonijiet diġitali, bords 

elettroniċi, robotika u coding. Minn Ottubru bdejna noffru wkoll sessjonijiet COPE f’oqsma relatati 

mal-litteriżmu diġitali lill-edukatur, skont il-ftehim settorjali li ntlaħaq fl-2017. Ġew organizzati wkoll 

seminars bil-kollaborazzjoni tal-Microsoft u l-Awtorità tal-Komunikazzjoni (MCA) dwar Minecraft 

Education u e-safety label rispettivament. 
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Fost l-attivitajiet ewlenin kien hemm il-proġett tat-tablets (OTPC). Sal-aħħar tas-sena 2018 tqassmu 

11,400 tablet lill-għalliema u l-istudenti tar-raba’, il-ħames u s-sitt sena fl-iskejjel Primarji tal-Istat, tal-

Knisja u Indipendenti. Sal-aħħar tas-sena skolastika 2018/19, huwa stmat li se jkunu tqassmu 15,750 

tablet. Il-fondi kienu jkopru wkoll tagħlim speċjalizzat għall-għalliema li ħadu t-tablet biex jiżviluppaw 

modi ġodda ta’ tagħlim u jintlaħqu aktar kompetenzi tas-seklu XXI. B’kollox kien hemm 1,069 

għalliem li ħadu dan it-taħriġ fl-2016 u 2017. Fl-2018, il-proġett tat-tablets daħal fit-tielet fażi tiegħu. 

L-affarijiet li twettqu fis-sena preċedenti komplew jissaħħu. Żdiedu wkoll l-għadd ta’ tablets imqassma 

għax dawn ingħataw kemm lill-għalliema tas-sitt sena u kif ukoll lill-istudenti l-ġodda tar-raba’ sena. 

Dan ifisser li t-taħriġ lill-għalliema ġie estiż għal 662 edukatur ieħor. Barra minn hekk, kompla jiżdied 

is-sapport lill-edukaturi. Matul is-sena 2018, l-apps fuq it-tablets komplew jiżdiedu wara li ħarġu 

tenders pubbliċi biex jinxtraw apps ġodda, fosthom għall-qari livellat u coding. 

 

Attivitajiet fl-Iskejjel  

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u Ħiliet Transversali laħaq diversi ħiliet diġitali li huma importanti 

għad-dinja tal-lum. Inħolqu numru t’attivatijiet relatati mal-coding jew ħsieb komputattiv 

(computational thinking). Id-Direttorat għen ukoll f’avvenimenti li twettqu fuq skala nazzjonali, 

fosthom l-Hour of Code, EU Robotics Week, Malta Junior Lego League u l-Malta Robotic Olympiad. 

Għat-tieni sena konsekutiva, Malta ġiet fl-ewwel post mill-pajjiżi kollha li pparteċipaw fl-EU Code 

Week. Tkomplew l-attivitajiet għall-familja msejħa Family Coding, fejn għadd ta’ ġenituri flimkien 

ma’ wliedhom attendew għal dawn l-attivatijiet tal-coding wara l-ħin tal-iskola. Din is-sena kellna 

parteċipazzjoni ta’ 200 familja f’din l-inizjattiva. Tnedew ukoll Coding Clubs għall-istudenti waqt il-

ħin tal-iskola. Fis-sena 2018 komplejna naraw bidla pożittiva f’ħafna skejjel li qed jagħtu prijorità lil 

dan il-qasam. Il-ħsieb komputattiv qiegħed jinfiltra dejjem aktar fil-kurrikulu.  

 

L-iskejjel Medji u Sekondarji ngħataw spinta wkoll fuq żewġ binarji differenti, kemm biex l-istudenti 

jilħqu l-ħiliet diġitali bit-tagħlim tul il-ħajja kif ukoll biex l-għalliema jżidu l-kunfidenza sabiex 

jintegraw il-litteriżmu diġitali fis-suġġetti kurrikulari. 

 

Matul is-sajf kellna diversi taħditiet mal-Uffiċjali Edukattivi, partikolarment tal-lingwi, biex numru ta’ 

ħiliet diġitali jiġu infilsati fis-suġġetti rispettivi. Il-kapijiet kollha tal-iskejjel ġew mgħarrfa wkoll 

permezz ta’ ċirkolari dwar il-pjan ta’ ħidma fil-litteriżmu diġitali għas-sena skolastika 2018/19. L-

għalliema tal-litteriżmu diġitali komplew jifirxu l-ħidma tagħhom fl-iskejjel direttament mal-istudenti 

b’numru ta’ inizjattivi, fosthom mal-istudenti tas-CCP u f’attivitajiet oħra bħall-Code Week u l-

esebizzjonijiet tax-xjenza b’kollaborazzjoni mal-kapijiet tad-dipartimenti tax-xjenza.  
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Esafety Label  

 

Waħda mill-prijoritajiet li minn dejjem kellu d-Direttorat hija l-ħarsien onlajn għax fid-dinja tal-lum 

nifhmu li l-aħjar mod kif nipproteġu lit-tfal huwa billi ngħallmuhom kif jużaw l-internet b’mod sigur. 

Id-Direttorat ingħaqad mal-inizjattiva tal-European Schoolnet, eSafety Label, biex jiżgura li t-tfal 

jibbenefikaw kemm jista’ jkun mit-tagħrif u faċilitajiet li jinsabu onlajn, filwaqt li jsaħħu l-ħiliet tal-

komunikazzjoni u l-kollaborazzjoni. Din l-inizjattiva tirrikonoxxi l-isforzi li jsiru mill-iskejjel biex 

jilħqu standards għoljin ta’ sigurtà. L-esafety label fiha tliet kategoriji: bronż, fidda u deheb u dawn 

jirriflettu l-livelli differenti milħuqa skont il-proċeduri u politika adottata fl-iskola partikolari biex 

tipproteġi lill-istudenti tagħha onlajn. Kien hemm numru kbir ta’ skejjel akkreditati u dawn ingħataw 

plakka ta’ rikonoxximent.  

 

Kumitat ta’ Ħidma dwar iċ-Ċittadinanza Diġitali 

 

Id-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali qed jirrappreżenta lill-Ministeru tal-Edukazzjoni f’kumitat ta’ 

ħidma bl-għan li jkollna front wieħed dwar iċ-ċittadinanza diġitali waqt li nifhmu l-esiġenzi differenti 

ta’ kull pajjiż involut. Għal dan il-għan saru numru ta’ laqgħat kemm onlajn u kif ukoll fl-uffiċini tal-

European Schoolnet fi Brussell dwar kif se jintlaħqu l-miri ewlenin biex l-istudenti jikbru aktar bħala 

ċittadini diġitali. Dan il-kumitat iħares ukoll lejn il-kompetenzi li l-għalliema jeħtieġu biex isaħħu l-

ħiliet tal-istudenti.  

 

Il-proġett pilota SELFIE fl-iskejjel 

 

Matul is-sena skolastika 2017/18, 59 skola tal-Istat u tal-Knisja pparteċipaw fil-proġett Self-reflection 

on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (SELFIE). Dan il-

proġett, inizjat mill-Kummissjoni Ewropea, primarjament huwa intiż bħala għodda edukattiva li tgħin 

lit-tmexxija fl-iskejjel, lill-għalliema kif ukoll lill-istudenti biex jgħarfu tajjeb fejn jinsabu fil-ħiliet tal-

litteriżmu diġitali tagħhom. B’hekk dan il-proġett pilota serva bħala opportunità għall-iskejjel li 

pparteċipaw biex jevalwaw il-kompetenzi diġitali tagħhom u b’hekk l-iskejjel setgħu jindirizzaw dawk 

il-ħiliet indikati lilhom li jinħtieġu aktar sostenn biex itejbuhom. F’dan id-dawl, fuq ir-riżultati miksuba 

minn dan il-proġett, id-Direttorat se jkompli jfassal l-istrateġija tiegħu biex fis-sena skolastika 2018/19 

jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ta’ aktar skejjel biex jieħdu sehem b’mod attiv f’dan is-sondaġġ. Hekk 

b’dan il-kejl effettiv l-iskola se tkun f’pożizzjoni ferm aħjar biex tkun taf kemm il-miri dwar il-

litteriżmu diġitali li l-iskola poġġiet fl-iSchool Development Plan (SDP) qed jintlaħqu kif kienu mfassla. 
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L-eTwinning 

 

Id-Direttorat joffri servizz ta’ sapport nazzjonali fl-eTwinning. Din hija pjattaforma Ewropea ta’ 

komunità ta’ edukaturi li qed jikkomunikaw bejniethom, jikkollaboraw u jiżviluppaw il-prattika 

professjonali tagħhom. Din l-għodda innovattiva tal-pedagoġija tgħin lill-edukaturi u lill-istudenti biex 

itejbu l-ħiliet tagħhom, l-iktar fil-qasam diġitali. Għaldaqstant intużaw il-fondi marbuta ma’ dan il-

proġett biex l-għalliema u l-uffiċjali edukattivi tal-litteriżmu diġitali jattendu taħriġ, konferenzi u 

seminars tal-eTwinning barra minn Malta u anke lokalment. Saru bosta sessjonijiet fejn l-għalliema 

qasmu l-esperjenzi bejniethom biex ikunu aktar infurmati fuq kif jistgħu joffru l-aħjar sapport lill-

iskejjel.  

 

Fl-2018 l-eTwinning nieda wkoll għall-ewwel darba l-unur tal-eTwinning School Label. Dan ingħata 

lil dawk l-iskejjel li wrew kif l-għalliema fl-iskola tagħhom ikkollaboraw ma’ dawk Ewropej u użaw it-

teknoloġija diġitali u l-pjattaforma tal-eTwinning biex jilħqu aħjar il-miri edukattivi tagħhom. F’Malta 

kellna 11-il skola li ħadu dan it-titlu prestiġjuż – it-tieni fl-Ewropa għall-aktar pajjiż b’numru rekord ta' 

skejjel li ħadu t-titlu per capita. 

 

Il-kunċett li jinkiseb l-istatus ta’ Skola tal-eTwinning huwa dak ta’ vjaġġ ta’ żvilupp b’komponenti li 

jistgħu jiġu evalwati oġġettivament. Din mhijiex kompetizzjoni, iżda pjuttost progress minn livell għal 

ieħor. Fost il-kriterji nsibu l-prattika diġitali, il-prattika tas-sigurtà elettronika, it-tagħlim innovattiv u 

kreattiv, il-promozzjoni tal-iżvilupp professjonali kontinwu tal-edukaturi u tagħlim kollaborattiv. Dan 

kien suċċess ukoll minħabba l-għajnuna kontinwa tal-għalliema, kapijiet tad-dipartiment u l-uffiċjali 

edukattivi li jagħmlu parti min dan id-Direttorat. Dan ġie rifless ukoll fin-numru kbir ta’ proġetti 

rikonoxxuti mill-eTwinning minħabba l-livell ta’ kwalità, magħrufin bħala labels ta’ kwalità nazzjonali. 

Warajhom hemm il-Label ta’ Kwalità Ewropea, it-tieni marka ta’ suċċess li tindika li l-proġett laħaq 

standard Ewropew għoli. F’Malta matul l-2018 kellna numru sabiħ ta’ madwar 26 proġett li ħadu l-

label ta’ kwalità Ewropea. 

 

Il-pjattaforma tal-eTwinning intużat ukoll biex bosta għalliema u studenti ġew flimkien għall-ewwel 

darba biex jaqsmu riżorsi u ideat dwar l-użu tat-tablet fil-klassijiet tagħhom. Din swiet biex l-għalliema 

kibru professjonalment u tgħallmu minn xulxin kif japplikaw l-għodod li għandhom fuq it-tablets. 

 

Embed Awards  

 

Fit-30 ta’ Novembru, 2018, ġiet organizzata l-Konferenza u l-għoti tal-premjijiet EMBED 2018. Għad-

disa’ sena konsekuttiva ġew ippremjati diversi prattiki ta’ eċċellenza f’dak li għandu x’jaqsam it-
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tagħlim bl-użu tat-teknoloġija diġitali. Mal-200 edukatur preżenti ħadu sehem ukoll f’numru ta’ 

workshops interessanti dwar oqsma differenti tal-litteriżmu diġitali. L-eTwinning ingħata wkoll spazju 

estensiv f’din il-konferenza u ġew ippremjati l-edukaturi li kienu ta’ eżempju għal sħabhom. 

 

05.03. Id-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim tul il-Ħajja u Impjegabbiltà 

 

Korsijiet għat-Tagħlim tul il-Ħajja 

 

Id-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà jitmexxa minn viżjoni li t-tagħlim 

m’għandu jieqaf qatt u li kemm l-individwi kif ukoll il-komunitajiet għandhom jakkwistaw ħiliet li 

huma rilevanti għall-ħajja tagħhom. 

 

Id-Direttorat joffri korsijiet akkreditati fl-ewwel, it-tieni u t-tielet livell tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki, 

kif ukoll klassijiet ta’ reviżjoni għall-MATSEC fil-livell ordinarju u dak avvanzat. Fis-sena 2018 ġew 

sottomessi 7,864 applikazzjoni għall-korsijiet li bdew f’Ottubru 2018. Minn dawn l-applikanti, 69% 

kienu nisa u 31% kienu rġiel.  

 

Id-Direttorat jimpjega 20 kordinatur għaċ-ċentri tal-adulti u madwar 158 edukatur għall-adulti fuq bażi 

part-time. Dawn jagħtu s-servizzi tagħhom sabiex jiġu mgħallma madwar 428 kors f’87 suġġett 

differenti bħal ħiliet bażiċi, kompetenzi diġitali, lingwi, matematika, xjenza u teknoloġija, saħħa soċjali 

u kompetenzi ċiviċi kif ukoll taħriġ vokazzjonali u edukattiv.  

 

Kompla wkoll jiġi faċilitat il-mod ta’ kif il-klijenti jistgħu jitolbu u jirċievu l-informazzjoni u japplikaw 

għall-korsijiet. Dan billi ġew estiżi l-ġranet ta’ meta wieħed jista’ japplika u l-postijiet fejn jiġu 

milqugħa l-applikazzjonijiet, fosthom fiċ-ċentri ta’ servizz.gov. Ġie ddisinjat sit elettroniku ġdid li 

għandu jiffaċilita u jtejjeb il-kwalità ta’ pproċċessar tal-applikazzjonijiet għall-korsijiet ta’ Tagħlim tul 

il-Ħajja.  

 

Fis-sena 2018, fl-ewwel ġimgħa tal-korsijiet, il-parteċipanti ġodda ngħataw gwida aħjar u iktar 

informazzjoni permezz ta’ laqgħa ta’ orjentazzjoni f’kull ċentru. Waqt din il-laqgħa ta’ orjentazzjoni, 

il-parteċipanti jiġu mgħarrfa b’dettalji importanti. 

 

Kompliet il-ħidma biex nilħqu aktar adulti u minn Ottubru 2018, 30 Kunsill Lokali, 17-il għaqda mhux 

governattiva u 11-il Ċentru tal-Komunità ħadu sehem biex il-korsijiet isiru fil-komunità.  
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Beda l-proġett pilota ta’ tagħlim tal-lingwi mfassal fuq l-erba’ ħiliet (SPA), liema proġett beda bit-

Taljan u se jkun estiż għal erba’ lingwi fis-sena 2019. 

 

Tabella 19: Numru ta’ studenti li applikaw għall-korsijiet tal-adulti għas-sena skolastika 2018 

 

Età Minima Età Massima Nisa Irġiel Total 

0 16 29 30 59 

17 24 399 158 557 

25 30 826 410 1,236 

31 40 1,116 667 1,783 

41 50 858 394 1,252 

51 65 1,362 503 1,865 

66 100 822 290 1,112 

TOTAL 5,412 2,452 7,864 

 

 

Fl-2018 id-Direttorat fassal u beda jimplimenta Politika ġdida għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fis-

servizz provdut fit-Tagħlim tul il-Ħajja. Ġie maħtur ukoll Bord Akkademiku li jiżgura titjib fil-korsijiet 

kemm fl-operat kif ukoll fil-kontenut. Saret evalwazzjoni kompluta tal-korsijiet ipprovduti kif ukoll 

ħidma mill-qrib mal-industrija biex jibda jingħata taħriġ lill-impjegati mfassal fuq il-ħtiġiet tax-xogħol. 

Ġew organizzati wkoll erba’ sessjonijiet ta’ żvilupp professjonali ma’ firxa wiesgħa ta’ professjonisti 

edukattivi fuq aspetti differenti fit-tagħlim tal-adulti. 

 

Proġetti Ewropej dwar it-Tagħlim tal-Adulti 

 

Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-Adulti 

 

Fl-2018 kien hemm żieda ta’ 3% fil-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim. Madwar 10% tal-

popolazzjoni Maltija ta’ bejn il-25 u l-64 sena qed jipparteċipaw fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Bħala l-

Kordinatur Nazzjonali tal-aġenda tal-UE f’Malta, id-Direttorat jiżgura l-implimentazzjoni ta’ politika 

li tħares ’il quddiem biex tiżdied il-parteċipazzjoni fit-tagħlim.  
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Permezz ta’ dan il-proġett kompliet il-ħidma biex ikun hemm kordinazzjoni aħjar fis-settur u biex inżidu 

l-parteċipazzjoni tal-adulti f’kull tip ta’ edukazzjoni (formali, informali u mhux formali). L-għan hu li 

l-parteċipanti mhux biss jakkwistaw ħiliet għall-iżvilupp personali tagħhom, iżda jkunu ċittadini attivi 

kif ukoll jakkwistaw ħiliet ġodda għax-xogħol tagħhom. Kompla jiltaqa’ l-Grupp ta’ Ħidma biex imexxi 

l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Istrateġija Nazzjonali għat-Tagħlim Tul il-Ħajja u tar-

Rakkomandazzjoni tal-UE “Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet: Opportunitajiet ġodda għall-Adulti.” 

 

Il-proġett imsejjaħ ‘L-iskejjel bħala spazji ta’ tagħlim fil-komunità’ 

 

Ġie estiż il-proġett pilota li kien sar mal-iskola Primarja tal-Belt Valletta biex jinkoraġġixxi l-idea li l-

iskejjel Primarji jintużaw għat-tagħlim tal-adulti wkoll. Seba’ skejjel primarji bdew ix-xogħol biex 

iwettqu dan il-proġett bl-għan li jaħdmu ma’ ġenituri vulnerabbli li għandhom bżonn jakkwistaw il-

ħiliet bażiċi. Dan għandu jwassal għall-promozzjoni ta’ prattiki inklussivi li joffru lok għal djalogu 

miftuħ. 

 

EPALE – Pjattaforma Diġitali għat-Tagħlim tal-Adulti 

 

L-EPALE hija pjattaforma diġitali fejn professjonisti involuti fit-tagħlim għall-adulti jikkomunikaw 

permezz ta’ blogs, artikli, avvenimenti, aħbarijiet u riżorsi li jiġu ppubblikati kull ġimgħa. Din hija 

inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex jissaħħaħ it-tagħlim għall-adulti. Il-membri tal-EPALE 

għandhom aċċess għal fora esklussivi u komunitajiet virtwali interattivi bil-possibbiltà li jgħaddu 

kummenti fuq il-kontenut, jieħdu sehem f’diskussjonijiet u jissuġġerixxu temi għad-diskussjoni. 

 

Id-Direttorat għandu r-rwol li jipprovdi s-Servizz Nazzjonali ta’ Appoġġ (NSS) għal Malta, jiġifieri li 

joffri għajnuna lill-organizzazzjonijiet Maltin filwaqt li jiżgura li l-pjattaforma tkun tinkludi kontenut 

minn Malta.  

 

Matul l-2018, id-Direttorat organizza numru ta’ attivitajiet bl-għan li jitqajjem għarfien dwar l-EPALE. 

Nies li attendew ġew imħeġġa biex jirreġistraw u jużaw il-pjattaforma għall-professjonisti tat-tagħlim 

għall-adulti. L-attivitajiet jinkludu EPALE Pechakucha li saret fil-15 ta’ Mejju, 2018, u l-EPALE 

Awards li saru fit-23 t’Ottubru, 2018, fejn ingħataw 15-il premju li bihom ġew rikonoxxuti inizjattivi 

eżemplari fis-settur. 
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Skont ir-rapport analitiku mressaq mis-Central Support Service sa tmiem Diċembru 2018, kien hemm 

620 utent irreġistrati fuq EPALE. Din hija żieda sinifikanti ta’ membri rreġistrati minn Malta, bl-ogħla 

għadd ta’ utenti rreġistrati fl-Ewropa meta mqabbel mal-popolazzjoni. 

 

06 INFORMATION MANAGEMENT UNIT  

Introduzzjoni 

L-Information Management Unit (IMU) twassal lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol fl-

istrateġija tal-ICT u hi mmirata biex jiżdiedu standards tas-servizzi tal-ICT. Is-sezzjoni hija mmexxija 

miċ-Chief Information Officer (CIO), li r-rwol tiegħu huwa li jiġi żgurat l-allinjament tal-informazzjoni 

u l-IT mal-għanijiet tan-negozju u l-prijoritajiet. L-uffiċċju huwa l-punt ċentrali ta’ referenza 

Ministerjali fil-qasam tal-ICT, li jipprovdi appoġġ f’termini ta' operazzjoni, strateġija, ġestjoni tal-

proġett, konsulenza u l-governanza lid-dipartimenti u entitajiet fi ħdan il-MEDE. 

L-IMU topera b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-MITA dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-ICT. L-

IMU tikseb kompetenza u direzzjoni u timplimenta l-policies, l-istandards u d-Direttivi stabbiliti mill-

Aġenzija. 

Żviluppi tal-ICT fil-MEDE matul l-2018 

Matul l-2018, il-MEDE imbarka fuq numru ta’ inizjattivi differenti li prinċipalment jiffokaw fuq 

simplifikazzjoni għal servizz aktar effiċjenti. Dan twettaq bl-implimentazzjoni ta’ għadd ta’ 

reġistrazzjonijiet u sistemi onlajn li huma aċċessibbli wkoll minn fuq il-mowbajl. 

Is-servizzi skjerati jvarjaw kif ġej: 

 Tnedija ta’ pjattaforma ta’ tagħlim onlajn għall-Istitut għall-Edukazzjoni; 

 Tnedija ta’ sistema ta’ mmaniġġjar ta’ informazzjoni ġdida għall-iskejjel, il-MySchool MIS, li 

fost il-ħafna funzjonijiet li taqdi se tkun qed toffri sistema iktar dettaljata t’assessjar formattiv; 

 L-introduzzjoni ta’ pjattaforma onlajn ġdida għad-Dipartiment tal-Kurrikulu, it-Tagħlim Tul il-

Ħajja u l-Impjieg; 

 L-introduzzjoni ta’ sistema onlajn, il-Provision Map, li edukaturi jistgħu jużaw biex ifasslu 

IEPs ta’ kwalità u biex iżommu rendikont tas-servizzi ta’ sapport li l-istudenti jkunu qed 

isegwu; 

 L-introduzzjoni ta’ sistema onlajn għal-Lenti għall-Iżvilupp ta’ Wliedna, fejn isir screening lit-

tfal mill-età ta’ 6 xhur ’il fuq dwar diffikultajiet edukattivi; 
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 L-introduzzjoni ta’ sistema onlajn, MyScholarship17, fejn jiġu mmaniġġjati u jintlaqgħu 

applikazzjonijiet għal numru ta’ boroż ta’ studju offruti mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-

Xogħol; 

 Tnedija tal-portal MyJourney – Explore More, fejn studenti fit-tieni sena Sekondarja jkunu 

jistgħu jesploraw u jinfurmaw ruħhom dwar possibbiltajiet ta’ karrieri u toroq edukattivi 

differenti skond il-ħiliet u preferenzi tagħhom; 

 Tnedija tal-portal Voluntary Organisation Funding18 għall-għaqdiet volontarji fejn jistgħu 

jżommu ruħhom infurmati dwar possibbiltajiet u skemi differenti għall-finanzjament ta’ 

proġetti u inizjattivi; 

 L-introduzzjoni ta’ portal fejn għaqdiet volontarji jkunu jistgħu jirreġistraw u jissottomettu d-

dokumentazzjoni meħtieġa skont il-liġi lill-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Għaqdiet 

Volontarji; 

 Tiġdid tas-sistema tat-tagħlim diġitali fl-iskejjel; 

 Tiġdid tas-sistema tal-finanzi u l-inventarju fl-iskejjel, li hija aċċessibbli minn kullimkien; 

 Tiġdid tal-identità diġitali edukattiva li biha l-edukaturi u l-istudenti jaċċessaw id-diversi 

sistemi u servizzi; 

 Żieda tal-bandwidth f’erbgħa u sittin (46) skola Primarja; 

 Introduzzjoni ta’ sistema li biha operaturi ċentrali huma aċċessibbli minn kullimkien ħalli jkunu 

f’pożizzjoni aħjar sabiex jagħtu l-appoġġ; 

 Konfigurazzjoni u installazzjoni ta’ sistemi tal-WIFI ġewwa l-klassijiet kollha tal-Year 6 fl-

iskejjel Primarji u 4 Resource Centres;  

 Konfigurazzjoni u installazzjoni ta’ sistemi tan-networks u WIFI ġewwa 6 skejjel Primarji 

għall-Multisensory rooms; 

 Tiġdid u estensjonijiet ta’ networks f’siti differenti li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru 

għall-Edukazzjoni u x-Xogħol; 

 Tħejjijiet, installazzjoni u konfigurazzjoni teknika bħala parti mit-tnedija tal-One-Stop-Shop; 

 Flimkien mal-ITS, MCAST u NCFHE, qed jinħarġu elettronikament iċ-ċertifikati tal-kwalifiki 

bit-teknoloġija tal-BlockChain bl-użu tal-istandards tal-BlockCerts; 

 Il-formolarju kollu tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol huwa onlajn; 

 Imqassma 2,589 All-In-One madwar l-iskejjel kollha ta’ Malta u Għawdex; 

                                                           
17 https://education.gov.mt/en/education/myScholarship/Pages/default.aspx 

 

18 http://maltacvs.org/voluntary-organisations-funding/ 

 

https://education.gov.mt/en/education/myScholarship/Pages/default.aspx
http://maltacvs.org/voluntary-organisations-funding/
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 Imqassma 650 Pannella Interattiva f’31 skola differenti; 

 Twettaq proġett ta’ installazzjoni ta’ 650 magna għall-istampar ġewwa l-iskejjel kollha ta’ 

Malta u Għawdex; 

 Migrazzjoni ta’ servizzi ta’ network u filtraġġ tal-internet biex il-Ministeru għall-Edukazzjoni 

u x-Xogħol ikollu kontroll assolut; 

 Estensjoni tas-servizzi tat-telefonija (IP Telephony) f’70% tal-iskejjel Statali. 

 

07 ID-DIPARTIMENT TAL-EŻAMIJIET 

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet jamministra l-eżamijiet lokali kif ukoll barranin li jagħtu l-possibbiltà lill-

kandidati biex juru l-ħiliet tagħhom. 

 

Għanijiet Ewlenin 

Id-Dipartiment jorganizza eżamijiet għad-dħul f’numru ta’ setturi fis-Servizz Pubbliku. Jipproċessa u 

jorganizza l-eżamijiet tal-MATSEC u jservi bħala aġent ta’ Bordijiet tal-Eżamijiet barranin. Id-

Dipartiment jaħdem biex itejjeb il-kwalità tas-servizz li joffri biex tiġi garantita l-ekwità u l-imparzjalità 

fil-ħidma tiegħu. 

 

Ġenerali 

Parti kbira mix-xogħol tad-Dipartiment tiffoka fuq l-organizzazzjoni taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni 

Sekondarja (ĊES) u l-MATSEC.  

 

Id-Dipartiment mexxa wkoll numru kbir ta’ eżamijiet oħra kemm ta’ Bordijiet lokali kif ukoll barranin, 

fosthom Edexcel, AQA, l-Università ta’ Londra kif ukoll universitajiet u istituzzjonijiet oħra ta’ 

edukazzjoni ogħla. Id-Dipartiment amministra numru ta’ eżamijiet pubbliċi lokali, kif ukoll l-ECDL 

għall-istudenti fl-iskejjel tal-Istat u dawk li jattendu għall-klassijiet ta’ filgħaxija u l-GEM 16+, kif ukoll 

l-Eżami għall-Għalliema tal-Ingliż (TELT), fost oħrajn. 

 

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet organizza numru ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ għas-supervisors li jkunu 

responsabbli miċ-ċentri tal-eżamijiet u l-invigilators. Fir-rigward tal-eżamijiet pubbliċi lokali d-

Dipartiment tal-Eżamijiet ħadem taħt l-awspiċi u l-gwida tal-Bord tal-Eżamijiet Pubbliċi Lokali. Dan 

il-Bord wettaq ħidma tul din is-sena u ltaqa’ tmien darbiet. 
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Eżamijiet tal-MATSEC 

 

Tabella 22: Eżamijiet tal-MATSEC 

 

Eżamijiet tal-MATSEC Mejju 2018 Settembru 2018 

ĊES Numru ta’ Kandidati 5,101 1,483 

ĊES Arranġamenti għall-

Aċċess 

561 275 

MATSEC Numru ta’ Kandidati 3,805 2,810 

MATSEC Arranġamenti għall-

Aċċess 

108 65 

 

Fl-2018, in-numru ta’ kandidati li bbenefikaw minn eżenzjoni mill-miżati għall-eżamijiet kien 235. 

In-numru ta’ kandidati li qagħdu għall-eżamijiet kien aktar baxx mis-sena 2017, bi 391 applikazzjoni 

inqas. 

 

Talbiet għall-arranġamenti għall-aċċess waqt l-eżamijiet taċ-ĊES ġew riferuti lill-Uffiċċju tal-

MATSEC tal-Università ta’ Malta kif indikat fit-tabella t’hawn taħt. Dawn ġew studjati mill-Access 

Disability Support Committee (ADSC) imwaqqaf għal dan il-għan fi ħdan il-MATSEC Support Unit.  

 

Fl-2018, in-numru ta’ kandidati li bbenefikaw minn eżenzjoni mill-miżati għall-eżamijiet kien 87. 

In-numru ta’ kandidati li qagħdu għall-eżamijiet fl-2018 kien aktar baxx mis-sena ta’ qabel, b’179 

applikazzjoni inqas. 

 

Il-Bord tal-ADSC kien ukoll responsabbli biex jiddetermina liema arranġamenti għall-aċċess setgħu 

jibbenefikaw minnhom dawk il-kandidati li poġġew għall-eżamijiet ta’ livell Intermedju u dak 

Avvanzat. 

 

Eżamijiet tal-ECDL  

Eżamijiet tal-ECDL fl-Iskejjel Sekondarji tal-Istat 

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet mexxa żewġ sessjonijiet tal-ECDL għal studenti li jattendu skejjel 

Sekondarji tal-Istat, waħda f’Jannar/Frar u l-oħra f’Lulju. Kien hemm 5,039 applikant li resqu għal 

7,217-il eżami, kif muri fil-grafika hawn taħt: 
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Grafika 12: Numru ta’ studenti li qagħdu għall-eżamijiet tal-ECDL 

 

Eżamijiet tal-ECDL (għal studenti tal-Klassijiet ta’ Filgħaxija u GEM 16+) 

 

Fis-sena 2018 id-Dipartiment tal-Eżamijiet mexxa 9 eżamijiet tal-ECDL. Kien hemm 154 applikant li 

resqu għal 507 eżamijiet.  

 

Fl-2018 saru dawn l-eżamijiet, kif muri fil-grafika t’hawn taħt: 

Grafika 13: Kandidati li qagħdu għall-eżamijiet tal-ECDL (studenti ta’ filgħaxija u GEM16+) 
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Eżamijiet tal-Edexcel  

L-eżamijiet tal-Edexcel isiru darbtejn fis-sena, f’Jannar u f’Mejju/Ġunju, fil-livell Ordinarju u 

Avvanzat. F’Jannar jistgħu jsiru numru limitat ta’ eżamijiet, filwaqt li f’Mejju/Ġunju jkun hemm għażla 

akbar.  

F’Jannar 2018 in-numru ta’ kandidati kien inqas minn dak tal-2017 u f’Mejju/Ġunju n-numru kompla 

jonqos bi ftit, kif kien qiegħed isir f’dawn l-aħħar snin. F’Mejju/Ġunju kien hemm tnaqqis ta’ 3.5 fil-

mija ta’ 44 kandidat mis-sena 2017. Fl-2018 ma kien hemm l-ebda talba għal reviżjoni tal-karti. 

Tabella 23: Numru ta’ kandidati li qagħdu għall-eżamijiet tal-Edexcel 

Eżamijiet tal-Edexcel 

Jannar 2018 

Irġiel 

Nisa 

Total 

8 

19 

27 

Mejju/Ġunju 2018 

Irġiel 

Nisa 

Total 

577 

383 

960 

 

Arranġamenti għall-Aċċess fl-eżamijiet tal-Edexcel  

Numru ta’ kandidati għamlu talbiet għall-arranġamenti għall-aċċess. Dawn ġew ipproċessati mid-

Dipartiment tal-Eżamijiet skont ir-regoli tal-Joint Council for General Qualifications.  

 

Tabella 24: Numru ta’ kandidati b’Arranġamenti għall-Aċċess 

Eżamijiet tal-Edexcel: Arranġamenti għall-Aċċess 
Jannar 2018 3 

Mejju/Ġunju 2018 26 

 

Eżamijiet tal-AQA 

L-eżamijiet ta’ dan il-Bord isiru darba fis-sena. Fl-2018 kien hemm 8 kandidati. 

Eżamijiet Pubbliċi Lokali 

Fl-2018 saru 15-il eżami pubbliku lokali kif indikat fit-tabella t’hawn taħt: 

Tabella 25: Eżamijiet Pubbliċi Lokali li saru fl-2018 

Eżami Xahar Poġġew Għaddew 

Awtorizzazzjoni A  Frar/Lulju 135/161 56/68 

Awtorizzazzjoni B  Frar/Lulju 63/55 23/20 
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TELT  
Marzu/ Mejju/ 

Novembru 
15/41/25 8/26/15 

Second Secretary  Mejju 21 19 

Messaġġiera tal-Qorti (Malta) 
Ġunju/ 

Novembru 
3/2 3/2 

Uffiċjali tad-Dwana Lulju 141 107 

Security Guards (MTIP)  Jannar 20 16 

Suldati Regolari fil-Kumpanija Ċ u fit-

Taqsima Speċjali fil-Forzi Armati ta’ 

Malta 

Frar 121 68 

Suldati Regolari b’Ħiliet Tekniċi u 

Mużiċisti fil-Forzi Armati ta’ Malta 
Frar 2 0 

Suldati Regolari fil-Forzi Armati ta’ 

Malta 
Frar 67 

31 

 

 

Tabella 26: Intlaqgħu wkoll applikazzjonijiet għal dawn il-proċessi, u ġiet determinata l-eliġibbiltà tal-

applikanti: 

Eżami Xahar Applikaw Eliġibbli 

Uffiċjali Kadetti (Forzi Armati ta’ 

Malta)  
Jannar 30 26 

Uffiċjali Kadetti (Forzi Armati ta’ 

Malta) 
Novembru 18 18 

 

 

Miżuri ta’ Simplifikazzjoni u Miżuri tal-Baġit 

Biex id-Dipartiment tal-Eżamijiet ikun konformi mal-pilastri tas-Servizz Pubbliku (Vuċi, Disinn, 

Pakkett u Kontabbiltà), ġew imwettqa numru ta’ miżuri ta’ simplifikazzjoni. 

 

Simplifikazzjoni tal-applikazzjoni għal ċertifikati proviżorji 

Mill-2018, ittieħdu passi sabiex il-proċess biex persuna tapplika għal ċertifikat proviżorju maħruġ mid-

Dipartiment tal-Eżamijiet biex jagħmel tajjeb għal ċertifikat li jkun intilef, issa jista’ jsir kompletament 

onlajn. Dan is-servizz baqa’ jiġi offrut b’xejn u jkopri ċertifikati tal-Bordijiet segwenti: London, 

Oxford, AEB, LCCI u City and Guilds. 
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Applikazzjonijiet tal-eżami tat-TELT onlajn 

Mill-2018, il-proċess sabiex persuna tapplika għall-Eżami għall-Għalliema tal-Ingliż (TELT) ukoll 

jista’ jsir onlajn permezz tal-Examinations Management System (EMS). 

 

Miżura tal-Baġit - Eżamijiet bla ħlas 

F’konformità mal-programm tal-Gvern biex l-eżamijiet taċ-ĊES u l-MATSEC isiru b’xejn għall-

istudenti kollha, mis-sena 2018 il-ħlasijiet għall-eżamijiet taċ-ĊES u l-MATSEC ġew imraħħsa 

b’100%, biex b’hekk l-ispiża kollha għal dawn l-eżamijiet issa qed jassorbiha l-Gvern. Il-kandidati 

għalhekk ma jħallsu l-ebda miżati għal dawn l-eżamijiet. B’din il-miżura tnaqqsu ħafna mill-ostakli li 

seta’ kien hemm li xi studenti ma jagħmlux dawn l-eżamijiet minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tal-

familja li eventwalment twassal li student tkun tneħħietlu l-opportunità li jkompli javvanza fil-ħiliet 

tiegħu biex ikollu futur aħjar. 

 

08 L-Uffiċċju għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti u t-Taqsima Boroż ta’ Studju 

L-għotjiet ta’ manteniment lill-istudenti huma pprovduti mill-Gvern ta’ Malta lill-istudenti fl-

edukazzjoni ogħla. It-Taqsima taċċetta applikazzjonijiet għal għotjiet ta’ manteniment lill-istudenti 

minn skulari minn Malta biex ikomplu l-edukazzjoni postsekondarja internazzjonali tagħhom. 

 

08.01. It-Taqsima Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti 

Matul is-sena 2018, il-Bord għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti ħadem biex tittejjeb il-kwalità 

tas-servizzi li joffri, u mmira li titnaqqas il-burokrazija u jitħaffu l-proċeduri.  

 

Il-proċess tas-sistema onlajn għall-applikazzjoni għall-istipendju u l-għotjiet ġie simplifikat, kemm 

għall-applikant kif ukoll fl-ipproċessar tal-ħlasijiet.  

 

Dokumenti mogħtija mill-istudenti fi snin skolastiċi preċedenti setgħu jiġu aċċessati. Dan naqqas 

sostanzjalment l-ammont ta’ dokumentazzjoni rikjesta kull sena. Minn din is-sena akkademika wkoll, 

id-dokumenti kollha għall-Għotja Supplimentari ttellgħu onlajn. B’hekk l-ammont ta’ karti użati 

tnaqqas drastikament. Dan għen ukoll fil-fażi tal-iċċekkjar tal-applikazzjonijiet. 

 

Tibdiliet saru wkoll biex jakkomodaw il-ħlasijiet addizzjonali ta’ studenti li qegħdin jagħmlu 

apprendistat, filwaqt li ġie proċessat ukoll il-ħlas tal-istipendju tas-sajf lil dawn l-istudenti. 
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Il-Kors Get Into 

Fil-bidu tas-sena skolastika 2017/18, ġie approvat u pproċessat ħlas lil studenti li jsegwu l-kors qasir 

Get Into bħala tarġa għad-dinja tax-xogħol. 

Iż-żieda ta’ €100 mal-Għotja ta’ Kull Sena 

F’Diċembru tal-2018, l-Uffiċċju tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti, skont kif imħabbar fil-Baġit 

għas-sena 2018, implimenta għajnuna oħra lill-maġġoranza tal-istudenti eliġibbli għall-Għotjiet ta’ 

Manteniment lill-Istudenti. Ġiet mogħtija żieda ta’ €100 mal-Għotja ta’ Kull Sena. Huwa kkalkulat li 

15,917-il student irċevew din iż-żieda sal-aħħar ta’ Diċembru 2018. L-ispiża inkwistjoni kienet ta’ 

madwar €1,600,000.  

Studenti f’Ċentri tar-Riżorsi 

F’Ottubru tal-2018, ingħata rikonoxximent għall-eliġibbiltà lil studenti bi bżonnijiet speċjali li qegħdin 

jistudjaw f’Livell Postsekondarju fiċ-Ċentru tar-Riżorsi tal-Wardija, fiċ-Ċentru Hellen Keller u fiċ-

Ċentru f’Ta’ Sannat, Għawdex. Dawn l-istudenti, wara li ġiet ippreżentata kopja stampata tal-

applikazzjoni, ġew meqjusin eliġibbli għas-sena skolastika sħiħa sakemm ikunu qegħdin jattendu. Sal-

aħħar ta’ Diċembru 2018, 80 student/a bbenefikaw minn din il-miżura. 

Xogħol fis-Sajf għall-Istudenti 

Fil-bidu tal-2018, l-Uffiċċju għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti nieda tmien skemi għal 

opportunitajiet ta’ xogħol għall-istudenti fis-sajf. B’kollox ġew ingaġġati madwar 3,150 student. 

L-Għoli tal-Ħajja 

Bħalma jiġri kull sena, l-istudenti jibbenefikaw minn ammont pro rata ta’ żieda fir-rati tal-istipendji, kif 

imħabbra fil-Baġit għall-2017. Dan iż-żieda diġà ġiet implimentata, u l-ammonti ta’ stipendji riveduti 

ġew kreditati minn Frar 2018. 

Tabella 27: Numru ta’ Applikazzjonijiet għal Manteniment Proċessati 

Sena Skolastika Numru Totali ta’ 

Applikazzjonijiet li daħlu 

Numru Totali ta’ 

Applikazzjonijiet Ikkonfermati19 

2015/16 19,005 17,256 

2016/17 18,914 16,890 

2017/18 18,218 17,068 

 

                                                           
19 Dan in-numru jindika applikazzjonijiet ta’ studenti li jkunu qegħdin jirċievu ħlasijiet. 
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Studenti li jirrepetu 

Bħala parti mill-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Baġit 2017, l-Uffiċċju għall-Għotjiet ta’ Manteniment 

lill-Istudenti ta l-istipendji lil studenti li qegħdin jirrepetu sena fil-kors tagħhom. B’hekk, studenti li 

qegħdin jirrepetu rċevew stipendji tul sena akkademika għall-ewwel darba li kienu qegħdin jirrepetu. 

Fis-sena akkademika 2017/18, in-numru ta’ studenti li rrepetew sena akkademika fil-kors tagħhom u li 

xorta ħadu l-istipendji kien ta’ 934.  

Ġenituri Waħedhom 

Fl-2018, dan l-uffiċċju pproċessa l-ħlas tal-għotja għal ġenituri waħedhom u li jkomplu jistudjaw fuq 

bazi full-time. Kien hemm 23 ġenitur waħdu li bbenefikaw mill-implimentazzjoni ta’ din il-miżura. 

Klassifikazzjoni ta’ Korsijiet 

Beda l-proċess biex tiġi riveduta l-klassifikazzjoni tal-korsijiet offruti full-time fl-istituzzjonijiet 

edukattivi. 

 

L-Uffiċċju għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-istudenti kompla joffri għajnuna lil studenti li jinsabu 

f’diffikultajiet. B’hekk, dan l-uffiċċju issa qed jipproċessa l-ħlas ta’ stipendju sħiħ u għotjiet oħra lil 

studenti li għandhom diżabbiltà u/jew jgħixu f’konservatorji u djar oħra tal-Knisja. Ibbenefikaw total 

ta’ 36 student minn din il-miżura. 

 

08.02. It-Taqsima tal-Boroż ta’ Studju  

 

F’Settembru 2018, it-Taqsima tal-Boroż ta’ Studju u t-Taqsima tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-

Istudenti ġew amalgamati f’taqsima waħda. B’hekk il-proċessi tat-tħaddim kollha taż-żewġ taqsimiet 

għaddew għat-Taqsima għall-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti u Boroż ta’ Studju. 

Minn Settembru 2018, bdiet tintuża sistema onlajn biex tilqa’ l-applikazzjonijiet kollha għall-boroż ta’ 

studju. Il-paġni elettroniċi ngħataw dehra ġdida. Bdew isiru tibdiliet fuq is-sistema ta’ komunikazzjoni 

mal-istudent u fil-fatt qed jintbagħat ukoll messaġġ fuq il-mowbajl b’rispons elettroniku lill-applikanti. 

L-applikazzjoni nnifisha bdiet tiġi riveduta u aġġornata biex tinkorpora aktar proċessi. 
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Boroż ta’ Studju Ġodda 

 

Grafika 14: Numru ta’ rebbieħa skont il-borża ta’ studju  

 

Beda jsir xogħol biex inniedu skemi differenti, inkluż boroż ta’ studju fil-qasam finanzjarju u fit-

taqsima tal-lingwi f’livelli tal-QMK differenti. Sar ukoll titjib fit-tħaddim ta’ boroż ta’ studju li tnedew 

fi snin oħra. Bdiet ukoll reviżjoni tar-regoli ta’ skemi eżistenti iżda li ser jerġgħu jkunu mnedija fix-

xhur li ġejjin. 

 

Tibdiliet kbar qegħdin jiġu diskussi biex jiġi ffaċilitat il-proċess tal-ħlas għal min jibbenefika mill-

Boroż ta’ Studju. Lejn l-aħħar tas-sena 2018, sar xogħol f’kollaborazzjoni mal-European University 

Institute, biex b’hekk setgħet titnieda Borża ta’ Studju għal Dottorat fuq erba’ snin fuq bażi full-time. 

Endeavour (Group 
A), 151

Arts, 18

Sports, 15

TESS, 87

NUMRU TA' REBBIEĦA SKONT IL-BORŻA TA' STUDJU
TOTAL: 270


