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ĊIRKULARI 

 
Data: 19 ta’ Novembru 2020 Ref: DLAP 256/2020 
 

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

Mingħand: L-Uffiċjali Edukattivi tal-Malti 
 

Suġġett: Il-kotba tal-lingwa u tal-qari għat-3 u r-4 Sena tal-Primarja għas-sena skolastika 2021-2022 – 
 Mili tar-Requisition Order 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il-Kapijiet tal-Iskejjel huma mitluba jieħdu nota ta’ din l-informazzjoni meta jkunu qed jordnaw il-kotba obbligatorji 
li jkun jonqos (requisition form) għall-klassijiet tat-tielet u r-raba’ sena tal-primarja.  
 
L-ordnijiet li jistgħu jsiru għas-sena skolastika li jmiss, jiġifieri 2021-2022, huma skont dawn il-linji gwida:  
 
A. Għall-Klassijiet tat-Tielet u r-Raba’ Sena tal-Primarja li diġà bidlu l-kotba fl-2020: 
 
Dawk il-klassijiet li qegħdin jużaw il-kotba l-ġodda magħżula mill-għalliema matul l-eżerċizzju li sar fi tmiem is-
sena 2019, kulma jridu jimlew f’din il-formola huma dawk il-kotba li jista’ jkun jonqoshom minn dawk li għażlu s-
sena l-oħra. Dan in-nuqqas jista’ ikun dovut għal żieda fin-numru ta’ studenti.  L-iskejjel ma jistgħux jibdlu 
jew iżidu ismijiet ta’ kotba ġodda li ma għażlux is-sena l-oħra. 
 
B. Għall-klassijiet li ma bidlux il-kotba s-sena l-oħra u jixtiequ jibdluhom għas-sena d-dieħla 2021-

2022: 
 
Il-Kapijiet tal-Iskejjel huma mitluba jgħaddu dawn il-linji gwida lill-għalliema tat-Tielet u r-Raba’ sena tal-Primarja 
li jixtiequ jibdlu l-kotba tal-Lingwa (Stilel u Klikk) u tal-Qari (Senduq Kuluri u Buffuri). 
 
L-għalliema tal-primarja huma mitluba jinnutaw bidla fil-proċeduri tal-għażla tal-kotba obbligatorji tal-Malti 
bil-għan li huma jingħataw aktar responsabbiltà u awtonomija fl-għażla ta’ din ir-riżorsa importanti fit-tagħlim.  
 
Hawn taħt wieħed isib xi rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti li għandhom jiggwidaw lill-għalliema fil-proċess 
tal-għażla ta’ dawn ir-riżorsi ġodda: 
 
1) Il-kotba obbligatorji li jistgħu jinbidlu għas-sena skolastika 2021-2022 huma dawk obbligatorji li qed jintużaw 

bħalissa jiġifieri dawk tal-lingwa Stilel 3, 4 u Klikk 3, 4. Il-kotba tal-qari mis-sensiela Senduq jistgħu jinbidlu 
wkoll. 

 
2) L-għalliema għandhom jiflu sewwa l-kotba li hawn fis-suq billi jaraw li jkunu jaqblu mal-kisbiet tas-sillabi 

l-ġodda u jiżguraw li huma se jkunu riżorsa utli biex jgħinu lill-istudenti jiksbu l-imsemmija kisbiet. 
 
3) Il-prassi hija li jkun hemm żewġ kotba għat-tagħlim tal-lingwa u li għat-3et u r-4 sena l-istudenti jkunu jistgħu 

jiktbu fuqhom jekk ikun il-każ (dawn ikunu workbooks u jiġu pprovduti kull sena mill-Ministeru 
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol [MEDE]) u żewġ kotba oħra tal-qari fil-klassi. 

 
4) Ladarba ssir l-għażla mill-għalliema, it-talba għall-bidla tal-kotba, flimkien mal-lista, għandha tintbagħat 

għall-evalwazzjoni lill-Uffiċjal Edukattiv tal-Malti li jieħu ħsieb l-iskola mill-Kap tal-Iskola jew delegat tiegħu. 
 
5) Meta ssir l-evalwazzjoni tal-kotba mill-Uffiċjali Edukattivi, l-iskola tiġi mgħarrfa mill-Uffiċjal Edukattiv li t-talba 

ġiet aċċettata jew miċħuda. 
 
6) Bl-għażla finali tkun infurmata t-taqsima tad-Direttorat li tieħu ħsieb ix-xiri tal-kotba li tieħu ħsieb li jinbeda l-

proċess biex eventwalment l-iskola jkollha dawn il-kotba skont il-proċeduri stabbiliti fix-xiri ta’ kotba u riżorsi 
tal-MEDE. Dan il-proċess tal-għażla u l-evalwazzjoni jrid isir sa tmiem is-sena 2020, biex ikunu jistgħu 
jinxtraw il-kotba għas-sena skolastika li tibda f’Settembru 2021-2022. 
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7) L-għalliema jistgħu jagħżlu li jibqgħu jużaw il-kotba li hemm bħalissa jekk jaraw li għadhom utli bħala riżorsa 

biex jgħinuhom iwasslu lill-istudenti jilħqu l-kisbiet mistennija mis-sillabu. 
 
8) Fl-għażla tagħhom, l-għalliema mhux bilfors iridu jintrabtu ma’ xi sensiela li tkopri s-snin kollha.  L-importanti 

li huma jiflu sewwa l-kisbiet tas-sillabu u jaraw li r-riżorsi magħżula jkunu l-aħjar fil-fehma tagħhom biex 
jgħinu lill-istudenti jitgħallmu. 

 
9) Fejn jidħlu l-kotba tal-qari, l-għalliema jistgħu jagħżlu iktar minn ktieb wieħed għall-klassijiet kollha. Hekk 

pereżempju huma jistgħu jużaw żewġ jew tliet settijiet ta’ kotba tal-qari differenti u jdawruhom bejniethom 
fi klassijiet differenti skont kif jaraw l-aħjar. 

 
Dawk l-iskejjel li jkunu jixtiequ aktar tagħrif fuq dan il-proċess, huma mitluba jkellmu lill-Uffiċjal Edukattiv li jieħu 
ħsieb il-kulleġġ. 
 
Grazzi tal-kooperazzjoni. 
 
 
 
 
Id-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar 
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