
Diversità

Drittijiet

Aċċess

Ekwità
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Diversità 
intellettwali u 

fit-tagħlim

Multikulturaliżmu 
u diversità 
lingwistika

Diversità fiżika 
u psikoloġika

Diversità 
fit-twemmin 

u reliġjon

Diversità 
Soċjoekonomika

Diversità 
sesswali u 
ta’ ġeneru

X’nifhmu 
b’inklużjoni?
L-inklużjoni tfisser li l-iskejjel tagħna huma disponibbli u aċċessibbli għat-tfal 
kollha ta’ kull età, inklużi dawk li jiffaċċjaw sfidi, bħal dawk b’abilitajiet differenti 
jew li għandhom diżabilità, dawk li ġejjin minn sitwazzjonijiet ta’ vulnerabilità bħal 
dawk ġejjin minn sfond soċjoekonomiku żvantaġġat, sfond ta’ migrazzjoni jew żoni 
ġeografikament depressi jew żoni devastati mill-gwerra irrispettivament mis-sess, 
oriġini razzjali jew etnika, reliġjon ta’ twemmin, età, diżabilità jew orjentazzjoni 
sesswali.

IR-ROTA  
TAD- 

DIVERSITÀ

Ir-rota turi d-diversità li għandhom 
l-iskejjel Maltin



 • Studenti b’limitazzjonijiet fiżiċi
 • Studenti b’nuqqasijiet sensorjali
 • Studenti bi sfidi emozzjonali u ta’ mġiba

 • Studenti ta’ ġeneri differenti
 • Studenti b’orjentazzjonijiet sesswali differenti
 • Studenti b’identita u espressjoni tal-ġeneru differenti
 • Studenti b’ġenituri LGBTIQ

 • Looked after children
 • Studenti li huma fir-riskju ta’ esklużjoni  

jew nuqqas ta’ mħabba
 • Studenti f’riskju ta’ faqar minħabba  

diffikultajiet soċjoekonomiċi

 • Studenti b’reliġjonijiet differenti
 • Studenti bi twemmin reliġjuż differenti

 • Studenti minn minoranzi etniċi
 • Studenti li jeħtieġu sapport biex jitgħallmu l-Ingliż u/jew il-

Malti bħala lingwa barranija
 • Dawk li jfittxu l-ażil u refuġju f’pajjiżna

 •    Studenti b’diżabilità intellettwali
 • Studenti Profound and Multiple Learning Difficulties 

magħrufa bħala PMLD
 • Dawk l-istudenti li jaċċellaw akkademikament għandhom 

talent jew juru kapaċità għolja  1
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Il-Viżjoni 
tagħna għal 
edukazzjoni 
inklużiva

Din il-politika nazzjonali 
dwar l-edukazzjoni inklużiva 
għandha erba’ għanijiet wisgħin 
f’konformità ma’ punt ta’ 
riferiment Ewropew u dinji.

Inklużività
Skejjel favur l-inklużjoni sabiex it-tfal 

jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.

Kwalità
Servizzi ta’ edukazzjoni ta’ kwalità u ta’ 

sapport għat-tfal.

Diversità
Niċċelebraw id-diversità u nemmnu li 

t-tfal kollha jistgħu jitgħallmu u jitħarrġu 
billi jużaw metodi ta’ tagħlim differenti u 
permezz ta’ rotot edukattivi differenti.

Appartenenza*
Aħna kollha nagħmlu parti mill-komunità 

tal- iskola u nistgħu naħdmu flimkien 
għall-benefiċċju tat-tfal tagħna.
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Aspettattivi 
għoljin għal 

kulħadd
Meta  l-programm edukattivi 
individwali (IEP) jiġi imfassal 

u implimentat, dan jippermetti 
li t-tfal jaħdmu fuq għanijiet 

individwali waqt li huma 
jkunu ma’ tfal oħra ta 
l-istess età tagħhom. 

Nibnu ħbiberiji
Naqsmu esperjenzi 
u mudelli pożittivi 

għat-tagħlim, 
komunikazzjoni u 

imġiba.

Strateġiji ta’ tagħlim li  
jassistu t-tagħlim

Strateġiji ta’ tagħlim 
multisensorjali jiġu użati 

biex jilħqu lit-tfal tfal 
kollha.

Involviment  
tal-ġenituri 

Imħeġġeġ l-involviment 
tal-ġenituri  

fl-edukazzjoni tat-tfal 
tagħhom u fl-attivitajiet 

tal-iskejjel tagħhom.

Użu effettiv tar-riżorsi
Staff professjonali 

jidħol fi klassijiet biex 
jagħti s-sapport  

lill-istudenti fil-klassi.

Kultura ta’ rispett
Titrawwem kultura ta’ 
rispett, tolleranza, ta’ 
għajnuna lil xulxin u 

ta’ appartenenza.

Benefiċċji ta’  
edukazzjoni inklużiva

Titnaqqas l-istigma
L-effetti negattivi  

tal-labelling jitnaqqsu.  
Id-diversità tiġi apprezzata. 

Opportunitajiet  
għat-tagħlim 

Ħafna drabi l-istudenti 
ikunu aktar motivati meta 

fil-klassijiet ikun hemm 
abilitajiet  diversi.

 • Permezz ta’ netwerks organizzati bħal assoċjazzjonijiet tal-ġenituri fejn inti 
għandek irwol importanti kif tħares lejn l-inklużivita sħiħa.

 • Billi tappoġġa l-inklużjoni fil-familja u fit-tagħlim u l-iżvilupp tat-tifel/tifla 
tiegħek fid-dar.

 • Tissieħeb u taqsam informazzjoni mal-iskola, familji oħra u l-komunità in 
ġenerali.

 • Familji jistgħu jappoġġaw familji oħra f’każijiet ta’ ġenituri ta’ tfal b’diżabilità, 
li jgħixu fil-faqar, komunitajiet iżolati, jew li għandhom oriġini li huma 
kulturalment jew lingwistikament diversi.

 • Tinvolvi ruħek bħala ġenitur fit-tmexxija u l-ġestjoni tal-iskola, pereżempju, 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fl-appoġġ fir-rigward tal-ġestjoni ta’ attivitajiet li 
jsiru ta’ kuljum.

Kif tista’ tgħin bħala 
ġenitur /kustodju?
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Struttura ta’  
Sapport u Servizzi

Tagħlim u Taħriġ

Żvilupp Professjonali  
Kontinwu

Kollaborazzjoni mal- 
Ġenituri u Impenn Komunitarju

Ippjanar ta’ Żvilupp  
għall-Iskola Kollha

Kultura ta’  
Mġiba Pożittiva

Ippjanar Edukattiv 
Individwalizzat (IEPs)

Il-Benesseri tal-
Istudent u tal-Istaff

Ambjent Inklużiv  
fl-Iskola Kollha

Tmexxija Inklużiva  
u Strateġika

“Bħala Kap tal-iskola 
se inkompli  nsaħħaħ 

kultura ta’ skola inklużiva 
u l-għalliema huma 

responsabbli għat-tagħlim 
tat-tfal kollha fil-klassi.”

“L-edukaturi tal-iskejjel 
ifasslu pjan ta’ azzjoni 
dwar kif jiġu megħluba  
l-ostakli għat-tagħlim.”

“L-edukaturi jagħmlu 
użu sħiħ mis-servizzi 

ta’ sapport disponibbli 
fl-iskola, kulleġġ u f’livell 

nazzjonali.”

“Il-ġenituri jingħataw 
feedback regolari 
dwar it-tifel/tifla 

tagħhom.”

“L-IEP għandu 
aspettattivi għoljin 

b’miri realistiċi.”

“Adattament u 
differenzjar fit-tagħlim 

magħmulin b’mod 
kollaborattiv bejn 

l-għalliema u l-LSEs.”

“Aktar taħriġ 
għall-għalliema 

dwar l-inklużjoni u 
d-diżabilitajiet.” 

“Nippromwovu l-vuċi 
tal-istudenti kollha.”

“Politika  nazzjonali ta’ 
mġiba implimentata 

fl-iskola.”

L-iskejjel se jkunu qed jaħdmu biex itejbu dawn l-għaxar (10) temi sabiex 
it-tfal ikollhom opportunitajiet indaqs u jkollhom sens ta’ appartenenza fl-
iskola.

Kif se tkun qed isseħħ 
l-inklużjoni fl-iskejjel?



Skola aċċessibbli
L-ebda ostakli fiżiċi, jew oħrajn  
inkluż anke modi ta’  tagħlim

L-Iskola inklużiva tagħna

Aspettattivi għolja
Turi fiduċja li t-tfal se jirnexxilhom jilħqu 
l-potenzjal tagħhom

Kurrikulum inklużiv
Kurrikulum sinifikanti għal kull tifel u tifla

Tiċċelebra d-diversità
L-istudenti jħossuhom kulturalment siguri u 
membri apprezzati tal-iskola

Attitudni li tilqa’
L-istudenti huma mħeġġa jipparteċipaw  
fil-ħajja kurrikulari u dik informali tal-iskola

Involviment tal-ġenituri
Ġenituri li jappoġġaw l-iżvilupp  ta’ uliedhom ukoll 
mid-dar u li huma involuti f’attivitajiet skolastiċi



Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol
2019

Għal aktar mistoqsijiet, ikkuntattja s-Servizzi 
Nazzjonali tas-Sapport għall-Iskejjel fuq 
nationalschoolsupportservices.mede@gov.mt


