Kuntratt għal Servizz
Għalliema għall-Kors Intensiv tas-Sajf fil-Proġett Language Learning
and Parental Support for Integration PLUS (LLAPSI +)
Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qed jilqa’ applikazzjonijiet minn persuni interessati
li joffru s-servizzi tagħhom fuq bażi ta’ ‘Kuntratt għal-Servizz’ bħala Għalliema għall-kors
Intensiv tas-Sajf fil-proġett Language Learning and Parental Support for Integration PLUS
[MT/2016/AMIF/4.01 - LLAPSI+] li huwa parzjalment iffinanzjat mill-Fond għall-Asil, ilMigrazzjoni u l-Integrazzjoni.
L-applikanti jkunu mistennija li jipprovdu sa tmenin (80) siegħa ta’ servizz fix-xahar bejn l-1
ta’ Lulju u t-30 ta’ Settembru 2020. Ir-rimunerazzjoni tkun dik ta’ €11.65 (VAT eskluża) fissiegħa.
Id-dmirijiet ta’ Għalliem għall-Kors Intensiv tas-Sajf jinkludu:
1. jgħallem is-suġġett/i assenjat/i taħt il-gwida tal-Migrant Learners’ Unit, prinċipalment lIngliż u/jew il-Malti bħala lingwa barranija. Jista’ jkun hemm il-ħtieġa li s-sessjonijiet u
interazzjonijiet isiru permezz ta’ mezzi onlajn;
2. jassisti fl-implimentazzjoni tal-programm/i u fir-reviżjoni tal-istess programm/i permezz ta’
statistika, rekord tax-xogħol, u informazzjoni oħra mitluba skont ix-xogħol meħtieġ;
3. jipparteċipa b’mod attiv f’taħriġ kontinwu u ppjanar organizzat mill-Migrant Learners’ Unit
fi ħdan id-Direttorat;
4. jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-korsijiet billi jaħdem mill-qrib mal-Uffiċjal Edukattiv u
mal-Koordinatur tal-Kors fl-iżvilupp tal-għanjiet tat-tagħlim tal-kors, tar-riżorsi u tal-għodda
ta’ assessjar;
5. jaħdem mill-qrib mal-Uffiċjal Edukattiv u mal-Koordinatur tal-Kors sabiex jiġu żviluppati
u implimentati mezzi effettivi li jimmotivaw u jgħinu lill-istudenti;
6. jassisti lill-Migrant Learners’ Unit fi programm ta’ riċerka, implimentazzjoni u
evalwazzjoni;
7. josserva prattiċi tax-xogħol stabbiliti filwaqt li jagħti sehmu fl-iżvilupp kontinwu ta’ dawn
il-prattiċi;
8. jieħu sehem attiv fil-proċess ta’ assessjar kontinwu għall-istudenti li qegħdin jitgħallmu u
jżomm rekord tax-xogħol professjonali li jkun qed isir;

9. jaħdem mill-qrib ma’ għalliema oħra tal-kors involuti fit-tagħlim ta’ korsijiet simili sabiex
jinstabu mezzi effettivi biex:



jidentifika u jilħaq il-bżonnijiet tal-istudenti
jassigura standardizzazzjoni u kwalità tat-tagħlim;

10. jara li l-apparat fl-iskola/ċentru jinżamm fi stat tajjeb (jekk applikabbli);
11. dmirijiet oħra li jistgħu jiġu assenjati mis-Segretarju Permanenti (MEDE) u/jew mirrappreżentant tiegħu/tagħha;
12. dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku, skont struzzjonijiet mogħtija misSegretarju Permanenti Ewlieni.

Kriterji ta’ eliġibilità:
L-applikanti għandhom ikunu:
i)
ii)
iii)

kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u/jew dik Ingliża;
fil-pussess ta’ kwalifika rikonoxxuta fil-Livell 4 tal-MQF fis-suġġett/qasam li qed
japplika għalih, jew kwalifika professjonali komparabbli.
fil-pussess ta’ Warrant tal-Għalliema validu maħruġ mill-Kunsill tal-Professjoni talGħalliema taħt l-artiklu 24(2) tal-Att dwar l-Edukazzjoni.

Applikanti eliġibbli jkunu mitluba joqgħodu għal intervista li ssir permezz tal-komunikazzjoni
virtwali u jippreżentaw iċ-ċertifikati oriġinali meta rikjesti, flimkien ma’ Service and Leave
Record Form (GP 47) jekk qegħdin fis-Servizz Pubbliku jew Ċertifikat tal-Kondotta talPulizija.
Ittra ta’ applikazzjoni flimkien ma’ Service and Leave Record Form (GP47) aġġornata, jew
Ċertifikat ta’ Kondotta maħruġ mill-Pulizija jew xi awtorità kompetenti oħra sa mhux aktar
minn xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni flimkien ma’ ġabra ta’ kwalifiċi fil-format ta’
Curriculum Vitae għandhom jiġu sottomessi lill-Migrant Learners’ Unit, permezz tal-imejl lillmlu.mede@gov.mt sa mhux aktar tard min-nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) tat-Tlieta 16 ta’
Ġunju 2020.

Għal aktar informazzjoni dwar servizzi speċifiċi u kundizzjonijiet, jista’ jintbagħat imejl lillmlu.mede@gov.mt, jew permezz tat-telefon fuq 2598 2712 / 2598 1584.
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