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ĊIRKULARI 

 
Data: 15 ta’ Ottubru 2021 Ref: DLAP 268/2021 
 

Lill-: Kapijiet tan-Netwerk tal-Kulleġġi u Kapijiet tal-Iskejjel Primarji, Medji u Sekondarji tal-Istat 
 

Mingħand: L-Uffiċjali Edukattivi, Malti 
 L-Għaqda tal-Malti, Università ta’ Malta 
 

Suġġett: Inizjattiva tal-Malti f’forma ta’ kompetizzjoni għar-4 Sena Primarja 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il-Kapijiet tal-Iskejjel Primarji huma mitluba jaqraw din l-informazzjoni u jieħdu nota tagħha filwaqt li jgħadduha 
lill-għalliema tar-Raba’ Sena fl-iskola tagħhom. 
 
Id-Daħla 
 
Sabiex inkunu qegħdin insaħħu dejjem iżjed it-tagħlim tal-Malti, speċjalment l-aspett miktub, id-Dipartiment 
tal-Malti flimkien mal-Għaqda tal-Malti, Università ta’ Malta, ser iniedu inizjattiva f’forma ta’ kompetizzjoni 
għall-istudenti tar-Raba’ Sena biex jindirizzaw dan l-aspett minn età bikrija kemm jista’ jkun.  Din l-inizjattiva ser 
tkun magħmula minn għadd ta’ attivitajiet interattivi li fihom l-istudenti parteċipanti jitgħallmu u jieħdu gost b’aspetti 
differenti tal-lingwa Maltija skont il-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom. Ser ikun hemm tliet kategoriji differenti li fihom 
jipparteċipaw l-iskejjel u dan biex jintlaħaq kulħadd. Dan għaliex din l-inizjattiva mhijiex maħsuba bħala 
kompetizzjoni għal min hu l-aħjar fis-suġġett, imma biex l-istudenti kollha jieħdu gost iħaddmu l-Malti, skont il-
kompetenzi u l-ħiliet tagħhom. Dawn l-attivitajiet ser ikunu miftuħa għall-iskejjel kollha Primarji skont l-iskeda li 
hija mogħtija hawn taħt.  L-iskejjel kollha huma mħeġġa li jipparteċipaw b’mod sħiħ f’dik l-inizjattiva kurrikulari 
biex jissaħħaħ l-għarfien u jiżdiedu l-kompetenzi lingwistiċi fil-Malti tal-istudenti.  
 
Il-Parteċipazzjoni 
 
L-inizjattiva hija maħsuba biex tilħaq l-Iskejjel Primarji Statali kollha. Huwa maħsub li din l-inizjattiva tilħaq 
l-istudenti f’kull livell (u mhux biss lil dawk meqjusa bħala l-aħjar tal-iskola) u għaldaqstant ser ikun hemm tliet 
kategoriji li fihom ser jipparteċipaw l-istudenti:  Kategorija A, B, u Ċ.  Kull kategorija ser ikollha speċifikat għadd 
ta’ kontenut u kompetenzi li l-istudenti ser ikunu qed jitħarrġu u jikkompetu fihom.  Dawn jitħabbru aktar tard u 
jingħataw lill-iskejjel parteċipanti biex fuqhom issir l-għażla tat-timijiet.  
 
Għas-sena skolastika 2021-2022 ser ikunu mistiedna jipparteċipaw il-primarji kollha ta’ ŻEWĠ Kulleġġi.  
L-għażla tal-Kulleġġi saret skont għadd ta’ kriterji, fosthom dawk loġistiċi marbuta man-numru ta’ Primarji li jkun 
hemm fil-Kulleġġ u n-numru ta’ nies li jridu jorganizzaw l-attivitajiet.  L-għan huwa li fis-snin ta’ wara din l-inizjattiva 
tilħaq il-Kulleġġi l-oħra skont din l-iskeda: 
 

Sena skolastika Kulleġġi parteċipanti 

2021-2022 San Benedittu u San Nikola 

2022-2023 San Injazju, Santa Klara, Għawdex u Santa Tereża 

2023-2024 Santa Margerita, San Tumas More, San Ġorġ Preca u Maria Regina 

 
L-Istruttura 
 
Dawn l-attivitajiet jinqasmu fi tliet fażijiet li jsiru matul is-sena skolastika u jwasslu għall-finali li tieħu x-xejra ta’ 
kompetizzjoni bir-rebbieħa u l-parteċipanti jingħataw il-premjijiet.  L-ewwel fażi trid issir fl-iskola fejn l-għalliema 
tar-Raba’ Sena jagħżlu tim magħmul minn erba’ studenti għal kull waħda mit-tliet kategoriji msemmija.  
 
L-iskejjel parteċipanti ser jingħataw deskrizzjoni ta’ kif trid issir l-għażla, wara li dawn iridu jinfurmaw lill-Uffiċjal 
Edukattiv tal-Malti tal-Kulleġġ bil-parteċipazzjoni tagħhom.  Ser jingħata wkoll il-materjal u r-riżorsi li jeħtieġu 
jużaw fil-klassi biex jaslu għall-għażla tat-tim rebbieħ li jirrappreżenta lill-iskola fil-kategorija rispettiva li ngħażel 
għaliha.  Il-materjal kollu meħtieġ ser ikun marbut totalment mal-aspetti tal-metalingwa li hemm fis-sillabu 
tar-Raba’ Sena u tas-snin preċedenti.  Din l-ewwel fażi trid tkun magħluqa sal-15 ta’ Diċembru 2021. 
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It-tieni fażi tal-attivitajiet ser titmexxa mill-Uffiċjali Edukattivi bil-kollaborazzjoni tal-għalliema tar-riżorsi tal-Malti u 
l-amministrazzjoni tal-iskejjel.  Din il-fażi trid issir matul nofs it-tieni term skolastiku, jiġifieri għall-ħabta ta’ Frar 
2022. F’din il-fażi jitlaqqgħu t-timijiet magħżula mill-iskejjel tal-istess Kulleġġ skont il-kategorija li jkunu qed 
jipparteċipaw fiha u jwettqu għadd ta’ logħob u attivitajiet marbutin ma’ aspetti tas-sillabu u l-lingwa.  Minħabba 
miżuri marbuta mal-COVID-19, jista’ jkun hemm għadd ta’ sessjonijiet. Minn kull sessjoni li ssir, jintgħażel tim 
wieħed rebbieħ għal kull kategorija u hekk kull Kulleġġ ser ikun rappreżentat minn żewġ timijiet għal kull waħda 
mit-tliet kategoriji msemmija. 
 
L-aħħar fażi, dik finali, ser issir għall-ħabta ta’ Mejju 2022, fejn jitlaqqgħu t-timijiet finalisti ta’ kull kategorija, tnejn 
minn kull Kulleġġ u taħt it-tmexxija tal-Għaqda tal-Malti, Università ta’ Malta ser jikkompetu bejniethom f’attivitajiet 
sakemm jinħareġ ir-rebbieħ f’kull kategorija mit-tlieta msemmija. 
 
Tabella skematika li turi l-attività kif maħsub li tiżvolġi 
 

 
Noti oħra importanti: 
 
1. Dawn l-attivitajiet huma suġġetti għall-protokolli u l-miżuri mfassla u attwati f’dak iż-żmien mill-awtoritajiet 

tas-saħħa u kull struzzjoni oħra maħruġa mill-Ministeru għall-Edukazzjoni. 
2. L-ispejjeż u l-arranġamenti marbutin mat-trasport ta’ studenti parteċipanti għall-attivitajiet għandhom jitħallsu 

mill-iskola. 
3. Formoli ta’ kunsens għall-parteċipazzjoni fil-fażi finali jridu jsiru u jinġabru mill-iskola. 
4. Il-premjijiet għall-finalisti u l-parteċipanti ser ikunu pprovduti mill-organizzaturi. 
5. Il-parteċipazzjoni tal-iskejjel u l-istudenti hi bla ħlas u l-materjal għall-ewwel fażi ser jingħata b’xejn 

lill-għalliema mill-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti wara li l-iskejjel jinfurmawhom bil-parteċipazzjoni tagħhom.  
6. Min ikollu bżonn aktar dettalji jew kjarifiki fuq din l-attività mitlub jikteb jew ikellem lill-Uffiċjal Edukattiv 

tal-Kulleġġ tiegħu.  
 
Grazzi tal-kooperazzjoni. 
 
 
Sandra Ebejer 
Direttur, 
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 

Term / Xahar Attività Min ser jieħu 
ħsiebha 

L-ewwel term 
 
Sa nofs Diċembru 
2021 

 

i)  żjarat tal-Uffiċjali Edukattivi fl-iskejjel biex jitkellmu u jispjegaw 
l-attività lill-għalliema u l-SMT; 
ii)  tqassim tal-materjal lill-għalliema tar-4 Sena biex jagħżlu t-timijiet 
għal kull kategorija; 
iii)  sapport fejn meħtieġ biex issir l-għażla; 
iv) sottomissjoni ta’ kull skola parteċipanti tat-tim tagħha għal kull 
kategorija lill-Uffiċjali Edukattivi.  

L-Uffiċjali 
Edukattivi tal-Malti 

It-tieni term 
 
L-aħħar ta’ Frar / 
bidu ta’ Marzu 

 

i)  tlugħ ta’ polza għat-tlaqqigħ tat-timijiet tal-iskejjel biex jintgħażlu 
ż-żewġ finalisti għal kull kategorija li jirrappreżentaw il-kulleġġ 
fil-finali; 
ii)  sessjonijiet ta’ attivitajiet li jsiru f’post ċentrali/swali tal-iskejjel 
biex jintgħażlu t-timijiet finalisti ta’ kull Kulleġġ.  

L-Uffiċjali 
Edukattivi tal-Malti 
u l-għalliema 
tar-riżorsi tal-Malti 

It-tielet term 
 
Bidu ta’ Mejju 

 

i)  isiru s-sessjonijiet tal-finali, waħda għal kull kategorija u li fiha 
jipparteċipaw żewġ timijiet minn kull Kulleġġ. 
ii)  fl-aħħar tas-sessjoni jiġi identifikat it-tim rebbieħ għal kull 
kategorija mit-tlieta.  

L-Għaqda 
tal-Malti, 
Università ta’ 
Malta 
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