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Għanijiet  

Ir-regolamenti tal-Kunsill tal-ELT jfittxu li jirregolaw is-settur tal-ELT għall-avvanz tas-settur 

innifsu. Jipprovdu wkoll għall-ftuħ tal-ambitu minn dak ta’ A.L. 60 tal-1996. Dan tal-aħħar 

ma jkoprix il-partijiet differenti kollha tal-industrija u b’hekk inħass il-bżonn għal 

aġġornament.  

Din il-leġiżlazzjoni għandha l-għan li tipprovdi struttura li tfittex li ssaħħaħ u tissalvagwardja 

l-industrija tal-ELT fl-intier tagħha.  

Il-Kompożizzjoni tal-Kunsill tal-ELT 

Il-Bord ta’ Moniteraġġ tal-EFL se jsir il-Kunsill tal-ELT. Huwa magħmul minn 9 membri 

minflok 6. Il-membri jiġu mill-entitajiet li ġejjin: 

-  Chairperson, 

- Membru b’kompetenza fl-Ingliż mill- Kummissjoni  Nazzjonali għal Edukazzjoni 

Avvanzata u Ogħla.  

- Membru maħtur mill-Ministru responsabbli għat-turiżmu,  

- Membru mill-MTA b’esperjenza fl-industrija, 

- Membru maħtur mir-rettur tal-Università ta’ Malta b’kompetenzi fl-Ingliż, 

- 2 membri maħtura mill-assoċjazzjoni,  

- 2 membri eletti mill-iskejjel liċenzjati.  

 

L-Irwol tal-Uffiċjali tal-ELT u s-CEO 

Il-liġi tipprovdi għall-irwol tal-uffiċjali tal-ELT u tas-CEO li għandhom jipprovdu s-sinsla 

amministrattiva u maniġerjali tal-operat tal-Kunsill. Ir-responsabbiltajiet prinċipali u l-irwol 

tagħhom huma spjegati wkoll fil-leġiżlazzjoni.  

 

L-Udjenza fil-Mira  

Minħabba li l-leġiżlazzjoni hi relevanti għall-industrija fl-intier tagħha, hija għandha aktar 

minn kategorija waħda ta’ partijiet interessati.  
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L-Iskejjel  

Huma probabbilment l-ikbar udjenza fil-mira. Il-miżuri tal-garanzija ta’ kwalità msemmija 

f’dawn ir-regolamenti se jaffettwaw lill-iskejjel b’mod pożittiv billi jtejbu l-istandards. Il-fatt li 

r-regolamenti jittrattaw kwistjonijiet mhux akkademiċi se jaffettwaw lill-iskejjel li joffru 

pakketti turistiċi. Minkejja dan, il-maġġoranza tal-ispeċifikazzjonijiet li jinstabu f’din il-liġi 

huma diġà parti mill-politiki tal-Iskejjel bħala l-mekkaniżmi tagħhom tal-garanzija tal-kwalità 

interna. Billi dawn jitpoġġew f’qafas legali se jservu ta’ stimolu u se jgħinu lill-iskejjel kollha 

biex jgħollu l-istandards tagħhom.  

Jista’ jkun li l-akbar bidla għall-iskejjel f’din il-liġi hi l-fatt li l-liċenzji mhumiex aktar għal 

perjodu ta’ żmien restritt. L-introduzzjoni tat-tiġdid tal-liċenzja kull erba’ snin se tassigura li 

l-istandards ma jaqgħux, u li l-industrija tal-ELT ta’ Malta tibqa’ tajba u innovattiva. L-iskejjel 

li kienu liċenzjati qabel din il-leġiżlazzjoni tiġi infurzata, se jibqgħu liċenzjati bl-istess drittijiet 

u obbligi daqslikieku ġew liċenzjati taħt din il-liġi ġdida.  

Liċenzji tal-iskejjel u tariffi ta’ tiġdid ġew introdotti.   

Ir-regolamenti taw dritt lill-Kunsill tal-ELT biex jiddeċiedi u jimponi multi jew penali f’każ ta’ 

nuqqas ta’ konformità.  

Il-Professjonisti tal-ELT  

Filwaqt li l-liġi l-antika rregolat biss lill-għalliema tal-ELT u lid-Diretturi tal-Istudji, din il-

leġiżlazzjoni tiftaħ l-ambitu u tinkludi wkoll:  

- Lil dawk li jħarrġu lill-Għalliema tal-Ingliż, 

- Lill-għalliema tal-Ingliż tal-ESP, 

- Maniġers tal-annessi,  

- Għalliema tal-Ingliż li joffru tagħlim fid-Djar, 

- Għalliema tal-Ingliż li joffru  Distance Learning,  

- Maniġers tas-servizzi mhux edukattivi.  

L-Għalliema tal-ELT: 

Hemm biss bidliet żgħar fir-rekwiżiti attwali għall-għalliema tal-ELT, bażikament il-livell tal-

Matrikola se jiġi mitlub biss lill-applikanti iżgħar minn 21 sena (minflok 25 sena).  

Il-permess issa se jkun imġedded għal 4 snin minflok kull sena. Minkejja dan, il-liġi se 

tintroduċi kundizzjoni ta’ CPD biex dan it-tiġdid iseħħ. Din il-bidla mhix biss se tnaqqas il-piż 

amministrattiv tal-iskejjel u tal-Kunsill, imma se ġġib ukoll bidla pożittiva, li qabel dan, it-

tiġdid kien kważi awtomatiku, però issa, bl-introduzzjoni tar-rekwiżit tas-CPD, l-għalliema se 

jkollhom inċentiv li jkabbru l-għarfien tagħhom. Il-liġi tistipula li t-tiġdid jista’ jsir biss fi żmien 

4 snin mid-data ta’ skadenza. B’hekk, jekk persuna ma ġġeddidx il-permess tiegħu/tagħha 



għal aktar minn 4 snin hu/hi jkollhom jerġgħu japplikaw mill-ġdid, tajjeb li wieħed iżomm 

f’moħħu lir-rekwiżiti jistgħu jinbidlu.  

Id-Direttur tal-Istudji:  

Ir-rekwiżiti ta’ Direttur twessgħu biex ikun hemm aktar possibbiltajiet u flessibilità mingħajr 

il-bżonn li jkun kompromess l-istandard.  

Il-Maniġer tal-Anness:  

Il-bżonn ta’ Maniġer tal-Anness f’kull anness issa qiegħed imniżżel fil-liġi. Il-kwalifiki u r-

rekwiżiti neċessarji jibqgħu kważi l-istess kif kienu fil-prattika waqt dawn l-aħħar snin, kif 

stipulat mill-politika tal-Bord ta’ Moniteraġġ tal-EFL. L-unika bidla hi fin-numru ta’ sigħat ta’ 

esperjenza, li telgħu minn 500 għal 1000. 

Dawk li jħarrġu lill-għalliema tal-Ingliż:  

Dan huwa punt ġdid fil-liġi. Il-liġi tispeċifika l-kwalifiki neċessarji b’mod ċar biex wieħed ikun 

approvat bħala persuna li tista’ tħarreġ lill-għalliema tal-Ingliż.  

Għalliema tal-Ingliż li jipprovdu servizz ta’ Distance Learning u għalliema tal-Ingliż li joffru 

tagħlim fid-djar:  

Dawn ukoll huma punti ġodda fil-leġiżlazzjoni. Dawk li joffru tagħlim fid-djar u dawk li joffru 

servizz ta’ Distance Learning huma, għall-ewwel darba regolati mill-Kunsill tal-ELT. Il-

leġiżlazzjoni tipprovdi lista ta’ kwalifiki meħtieġa biex jiġu approvati, kif ukoll rekwiżiti oħra 

meħtieġa għal-liċenzja biex wieħed joffri servizz ta’ Distance Learning u ta’ tagħlim fid-djar. 

Eżempji minn dawn huma l-bini u l-istruttura.  

Ir-regolamenti jagħtu d-dritt lill-Kunsill tal-ELT li jiddetermina u li jimponi multi jew penali 

f’każ ta’ nuqqas ta’ konformità.  

Maniġers tas-servizzi mhux akkademiċi:  

Il-leġiżlazzjoni tirregola rwol li huwa importanti ħafna għas-settur, imma li s’issa għadu mhux 

regolarizzat. Mhux biss tniżżel ir-rekwiżiti meħtieġa għall-approvazzjoni tal-Kunsill, imma 

wkoll ir-responsabbiltajiet prinċipali u l-obbligi li dan l-irwol iġib miegħu, simili ta’ dak li 

s’issa dejjem sar mid-Direttur tal-Istudji. Il-leġiżlazzjoni tieħu f’konsiderazzjoni skejjel li huma 

żgħar fl-operat tagħhom u li mhux neċessarjament jaffordjaw, jew m’għandhomx bżonn 

persuna differenti biex tieħu dan l-irwol, fil-fatt, hu stipulat li sakemm il-kriterji tal-kwalifiki 

jiġu milħuqa, Kap ta’ Skola jew Direttur tal-Istudji jkun jista’ jieħu dan l-irwol huwa stess. 

Tariffa ġiet introdotta għal:  

Permess tal-ELT, permess tal-ELT għal Distance Learning, permess tal-ELT għal dawk li joffru 

tagħlim mid-djar, permess tal-ESP, u t-tiġdid sussegwenti tagħhom 



Dan id-dokument ma jorbotx legalment u m’għandu l-ebda pożizzjoni legali.  

 

 


