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SKEMA TA’ GĦAJNUNA FINANZJARJA
GĦALL-KORSIJIET LIFELONG LEARNING 2016-17
Wara s-suċċess tas-sitt snin li għaddew fejn numru ta’ Kunsilli Lokali offrew opportunità ta’
tagħlim għall-adulti fil-lokalità tagħhom permezz ta’ skema bejn id-Dipartiment għall-Gvern
Lokali u d-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja, din is-sena (2016-17) ukoll ser terġa’ toħroġ
din l-Iskema tal-Lifelong Learning.
Dawn il-korsijiet huma mmirati għall-adulti ’l fuq minn sittax-il sena (16+). Mehmuż
qed nibgħatilkom il-lista tal-korsijiet li ser ikunu offruti b’xi tagħrif dwarhom (Appendiċi 1).
Il-korsijiet huma ta’ livell bażiku jew iwasslu għall-kwalifika fl-ewwel u t-tieni livell fil-Qafas
Nazzjonali tal-Kwalifiki (M.Q.F. levels 1 and 2).
Bi ftehim mad-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja, ġie deċiż li dawn il-korsijiet kollha se
jiġu pprovduti bla ħlas għall-Kunsilli Lokali. Bħas-snin preċedenti, il-Kunsilli Lokali jridu
joffru post adegwat u attrezzat għal dawn il-korsijiet.
Għalkemm tajjeb li tibdew tinfurmaw b’kull mezz possibbli u tħajru lill-adulti japplikaw,
f’dan l-istadju m’hemmx għalfejn tgħidulna n-numru ta’ applikanti imma sempliċement
tipprovdulna lista ta’ liema korsijiet bi ħsiebkom toffru lir-residenti tagħkom.
Din il-lista bl-ismijiet tal-korsijiet u f’liema post (sala, ċentru, eċċ.), ġurnata u l-ħin ta’
dawn il-korsijiet li ser jiġu offruti se tiddaħħal fil-prospett li joħroġ id-Direttorat għat-Tagħlim
Tul il-Ħajja biex l-adulti jkunu jistgħu japplikaw u jħallsu online fejn hemm ħlas involut.
Inħeġġu lill-Kunsilli Lokali sabiex joffru għajnuna lill-adulti biex japplikaw online.
Il-Kunsilli Lokali huma mitluba li jibagħtu l-lista tal-korsijiet u f’liema post (sala, ċentru,
eċċ.), ġurnata u l-ħin billi tintuża l-formola f’Appendiċi 2 sa mhux iktar tard mill-Ġimgħa,
12 ta’ Frar 2016 lis-Sinjura Isabella Camilleri Aquilina fuq skemi.dlg@gov.mt u/jew
bil-posta lid-Dipartiment għall-Gvern Lokali, 26, Triq l-Arċisqof, il-Belt Valletta
VLT 1443. Huwa importanti li d-dettalji kollha li hemm fl-applikazzjoni jkunu mimlija
sabiex l-applikazzjoni tiġi aċċettata.
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Apparti li għandkom tikkonsultaw sew Appendiċi 1 - Linji Gwida maħruġa mid-Direttorat
għat-Tagħlim Tul il-Ħajja mehmuż ma’ dan il-Memo - għal iktar dettalji dwar il-kontenut ta’
xi kors partikulari, tistgħu tagħmlu kuntatt ma’ Ms Angela Vella, Koordinatur tal-Korsijiet
tal-Adulti Offruti fil-Komunità, fuq 25982291 jew b’email fuq angela.vella@ilearn.edu.mt.
Punti importanti:


Il-Kunsill Lokali għandu jieħu ħsieb li jkollu post adattat u rispettabbli għal korsijiet
skont il-Linji Gwida.



Il-Kunsilli Lokali huma ġentilment mitluba sabiex f’każ ta’ xi lment, suġġeriment jew
abbuż, jibagħtu minnufih rapport dwar dan lid-Direttorat għat-Tagħlim Tul il-Ħajja,
għall-attenzjoni ta’ Ms Mandy Mifsud, Education Officer (Lifelong Learning) fuq
l-email mandy.mifsud@gov.mt.



Il-Kunsilli Lokali għandhom jgħinu lill-edukaturi tal-adulti sabiex jikkoordinaw
il-bżonnijiet loġistiċi marbuta mal-lezzjonijiet tal-parteċipanti.



Il-Kunsilli Lokali huma mħeġġa jużaw l-informazzjoni f’Appendiċi 1 sabiex jinfurmaw
lir-residenti kollha dwar dawn l-opportunitajiet ta’ tagħlim tul il-ħajja.



Il-korsijiet għall-adulti għandu jkollhom ħin allokat ta’ sagħtejn (2) fil-ġimgħa għal
korsijiiet tal-core competences u conversation u tliet (3) sigħat fil-ġimgħa għall-bqija
tal-korsijiet. Normalment dawn isiru f’xi jum mit-Tnejn sal-Ġimgħa wara l-ħin
tax-xogħol inkella s-Sibt filgħodu.

Carmel Abela
Direttur, Gvern Lokali
Mehmuża:

Appendiċi 1 - Linji Gwida u Deskrizzjoni tal-Korsijiet offruti f’din l-Iskema mid-Direttorat
għat-Tagħlim Tul il-Ħajja
Appendiċi 2 - Formola ta’ Applikazzjoni.
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