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Kull sena, d-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u l-Ħiliet Transversali jorganizza l-Embed Awards bħala
turija t’apprezzament għax-xogħol eżemplari li jista’ jservi ta’ mudel fit-tagħlim f’dinja diġitali. Bliskejjel magħluqin, fiċ-ċirkostanzi straordinarji minħabba l-Covid-19, il-ħtieġa għall-edukazzjoni
diġitali hija mingħajr preċedent u l-għalliema kellhom jirrikorru għal-lezzjonijiet onlajn. Din ġabet
magħha bosta sfidi għall-edukaturi biex jużaw pjattaformi onlajn u għodda oħra fit-tagħlim.
Għal din r-raġuni, d-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u l-Ħiliet Transversali, ddeċieda li jiċċelebra lprattiċi pedagoġiċi tajbin kemm qabel kif ukoll wara l-għeluq tal-iskejjel. L-edukaturi huma mistiedna
sabiex jissottomettu inizjattivi bbażati fuq numru ta’ esperjenzi u attivitajiet relatati ma’ tagħlim permezz
tat-teknoloija li jkun sar f’numru konsiderevoli ta’ żmien.
Kif jidher hawn isfel, ser ikun hemm 4 kategoriji. Kull kategorja ser tkun maqsuma fi tnejn biex
jingħataw premjijiet għal inizjattivi li saru qabel l-għeluq tal-iskejjel u kif ukoll premijiet għall-inizjattivi
li saru waqt il-perjodu ta’ tagħlim mid-dar minħabba l-għeluq tal-iskejjel. L-edukaturi u l-mexxejja taliskejjel huma kollha mħeġġa jieħdu sehem, b'mod partikolari dawk li qatt ma ħadu sehem fl-Embed
qabel.

Kategoriji
1. Snin Bikrin
Din il-kategorija hija għall-edukaturi (għalliema, kindergarten educators u learning support educators
tas-snin bikrin (Kindergarten, l-ewwel u t-tieni sena). Erba’ edukaturi ser jiġu ppremjati.
2. Primarja
Erba’ edukaturi li jgħallmut-tielet, ir-raba’, l-ħames u s-sitt sena tal-iskola primarja ser jiġu ppremjati.
3. Sekondarja
Erba’ edukaturi li jgħallmu fi skejjel medji u sekondarji ser jiġu ppremjati.
4. Mexxejja tal-iskejjel (Kapijiet tal-iskejjel, Assistenti kapijiet u Kapijiet tad-dipartimenti)
Tliet edukaturi ser jiġu ippremjati.
Flimkien ma' dawn il-premijiet, bħas-soltu, se nkunu qed nagħtu premijiet ukoll lill-eTwinners għallaħjar proġetti 2019-2020. L-eTwinning din is-sena se jjippremja wkoll proġetti li nbdew jew li tkomplew
matul il-perjodu tal-għeluq tal-Iskejjel. Aktar tagħrif u dettalji se jingħataw f'ċirkulari separata
ddedikata lill-applikazzjoni għal Labels ta' Kwalita' Nazzjonali . Għalhekk ġentilment nitolbukom
issegwu is-sit lokali tagħna www.etwinningmalta.net għal aktar aġġornamenti.
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Kriterji
Il-ġurija ser jużaw dawn il-kriterji:
Kwalita’: Il-proġett irid juri evidenza ċara li t-teknoloġija tejbet it-tagħlim. Mingħajr
teknoloġija l-objettivi tat-tagħlim kien ikun aktar diffiċli li jintlaħqu. It-teknoloġija ntużat
sabiex it-tagħlim ikun aktar effettiv u offriet esperjenzi li ma setgħux jintlaħqu b’mezzi oħrajn.
2. Pedagoġija: L-objettivi kurrikulari jridu jilħqu modi differenti ta’ tagħlim. L-użu tatteknoloġija għandha tippromwovi tagħlim billi wieħed jimraħ, jikkollabora, joħloq u jirrifletti.
3. Parteċipazzjoni: L-istudenti għamlu użu estensiv u relevanti tat-teknoloġija.
4. Kollaborazzjoni: Il-kollaborazzjoni bejn l-istudenti (kemm jekk hux fil-klassi u kemm jekk
onlajn) għandha tkun ippremjata.
1.

Il-kriterji għall-kategorija għall-mexxejja tal-iskejjel, huma kif ġej:
1. L-inizjattivi għandhom jinkoraġġixxu innovazzjoni pedagoġika.
2. L-inizjattivi għandhom jinkoraġġixxu integrazzjoni fil-kurrikulu jew b’xi mod ikollha x’taqsam
mal-litteriżmu diġitali, bħal komunikazzjoni, kollaborazzjoni, użu sikur tal-internet, coding u
inizjattivi oħra marbuta mal-litteriżmu diġitali.
3. Numru sostanzjali ta’ staff u/jew studenti huma involuti u/jew jibbenefikaw mill-inizzjattiva.
4. L-inizjattiva għandha sservi bħala spunt għal żvilupp jew titjib fil-komunita’ tal-iskola.

Sottomissjonijiet
L-inizjattivi għandhom jintbagħtu permezz ta’ din il-formola onlajn fuq:
https://rebrand.ly/embed2020
sas-7 ta’ Lulju 2020.

Regolamenti
1. L-għan huwa li jinkoraġixxi u jippremja l-edukaturi u mhux l-istituzzjonijiet edukattivi. Waqt li
d-Direttorat tal-Litteriżmu Diġitali u l-Ħiliet Transversali japprezza li l-parteċipanti għandhom
is-sapport tal-kapijiet tal-iskejjel tagħhom, l-edukaturi li jipparteċipaw biss jiġu ippremjati.
2. Proġett għandu jkopri attivita’ tal-iskola, lezzjoni, riżorsi jew proġett li sar fis-sena skolastika
2019-2020. Proġetti li saru fis-snin ta’ qabel ma jistgħux jerġgħu jiġu sottomessi sakemm ma
kienx hemm żvilupp sinifikanti.
3. Is-sottomissjonijiet għandu jkollhom evidenza li l-proġetti jirrispettaw il-kriterji li jidhru aktar
`il fuq billi dawn ser jiġu evalwati mill-ġurija.
4. Il-parteċipanti jistgħu jipparteċipaw biss f’kategorija waħda.
5. Id-data tal-għeluq tas-sottomessjonijiet għall-Embed Awards hija t-Tlieta 7 ta’ Lulju 2020. Għal
aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur is-sit:
https://digitalliteracy.skola.edu.mt/embed-digital-literacy-conference-and-awards-ceremony2020/
6. Il-parteċipanti kollha ser jingħataw ċertifikat.
7. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkuntatja lis-Sur Omar Seguna, Uffiċjal Edukattiv:
omar.seguna@ilearn.edu.mt tel: 25981565 / 25981569
Is-Sur Grazio Grixti
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