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Għeżież kollegi
It-tagħlim onlajn qed jipproċedi b’mod pożittiv matul dan it-tielet term. Il-Grupp ta’ Ħidma, imwaqqaf
mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi b’rappreżentanti mis-Setturi tal-Iskejjel tal-Istat, tal-Knisja
u Indipendenti u mill-Malta Union of Teachers, jixtieq jirringrazzja għal darb’oħra lill-edukaturi kollha
inklużi l-Prinċipali, il-Kapijiet tal-Iskejjel, l-Uffiċjali tal-Edukazzjoni, l-Assistenti Kapijiet tal-Iskola, ilKapijiet tad-Dipartimenti, l-Għalliema, il-gradi tas-Servizzi tal-Istudenti, l-Edukaturi tal-Kindergarten, lEdukatturi ta’ Appoġġ għat-Tagħlim, għall-impenn u d-dedikazzjoni kollha tagħhom li jkomplu
jipprovdu s-servizz onlajn lill-istudenti.
Il-Grupp ta’ Ħidma jixtieq jirringrazzja wkoll lill-ġenituri u lill-gwardjani għall-kontribut importanti u
kruċjali tagħhom biex jiżguraw li t-tagħlim onlajn iseħħ kif ukoll l-istudenti kollha li jkomplu jinvolvu
ruħhom fit-tagħlim onlajn.
Wara aktar diskussjonijiet fi ħdan il-Grupp ta’ Ħidma, jekk jogħġbok innota l-punti li ġejjin:
•

It-tagħlim onlajn se jkompli jseħħ sal-aħħar jum skolastiku f’Ġunju li ġie ddikjarat
oriġinarjament fil-kalendarju tal-iskola rispettiva. L-edukaturi għandhom iwettqu xogħol ta’
konsolidazzjoni u reviżjoni matul il-perjodu normalment iddedikat għall-assessjar.

•

Sabiex tinżamm enfasi fuq it-tagħlim sa tmiem is-sena skolastika u fid-dawl taċ-ċirkostanzi
preżenti, f’Ġunju ma jsiru l-ebda eżamijiet, rapporti jew forom oħra ta’ assessjar formali għassettur edukattiv obbligatorju u pre-obbligatorju.

•

L-edukaturi se jaħdmu skont il-ħinijiet normali tax-xogħol tagħhom applikabbli għal Ġunju u
kwalunkwe jum tax-xogħol li jista’ jkun hemm f’Lulju skond il-kalendarju tal-iskola.
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Il-Grupp ta’ Ħidma jixtieq ifakkar lill-edukaturi kollha li l-appoġġ għall-użu tal-għodod diġitali għattagħlim onlajn huwa disponibbli permezz ta’ http://digitalliteracy.skola.edu.mt.
Linja ta’ għajnuna ta’ appoġġ hija disponibbli wkoll fuq 25981000.
Riżorsi edukattivi huma disponibbli għall-edukaturi, il-ġenituri u l-istudenti fuq teleskola.mt jew
www.curriculum.gov.mt
Teleskola TV qed tiġi trażmessa wkoll bħala programm ta’ 20 minuta darbtejn fil-ġimgħa nhar ta’ Tlieta
u l-Ħamis fit-3.30 p.m. fuq TVM2.

Filwaqt li, għal darb’ oħra, nixtiequ nirringrazzjaw l-imsieħba kollha għax-xogħol u l-ko-operazzjoni
kbira tagħhom, inħarsu ‘il quddiem li tiftaħ sena skolastika ġdida f’Settembru ferm iktar viċin tal-mod
kif kollha kemm aħna nixtiequ li l-iskejjel jaħdmu. Iktar direzzjonijiet dwar is-sena skolastika il-ġdida
jingħataw iktar ‘l quddiem mill-awtoritajiet konċernati.
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