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STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI
Investiment ta’ €4 miljun fl-Iskola Primarja tan-Nadur
“Il-proġett tal-Iskola Primarja tan-Nadur huwa proġett importanti ħafna li permezz tiegħu se jkollna
skola b’ambjent adattat biex ikollna edukazzjoni tassew kwalitattiva”, qalet il-Ministru għallEdukazzjoni Justyne Caruana filwaqt li tat dettalji dwar il-proġett ta’ tisbiħ komplet tal-Iskola
Primarja tan-Nadur, b’investiment ta’ €4 miljun.
“Proġett importanti mhux biss għan-Nadur u għal Għawdex, imma wkoll fuq livell nazzjonali, biex
ngħaddu messaġġ b’saħħtu favur edukazzjoni ta’ kwalità”, enfasizzat il-Ministru Caruana.
Il-proġett mistenni jibda fix-xhur li ġejjin, hekk kif għaddejjin il-proċessi marbuta mat-tender
flimkien mal-proċess ta’ rilokazzjoni tal-istudenti għal partijiet oħra fin-Nadur stess sakemm ikun
qiegħed isir ix-xogħol.
“Qed nitkellmu fuq xogħlijiet estensivi u għalhekk minħabba s-sigurtà tal-istudenti u l-edukaturi, se
nipprovdu postijiet oħra għat-tagħlim, sakemm jitlesta x-xogħol u biex mis-sena skolastika ta’ wara
jidħlu u jgawdu l-ambjent ġdid u modern tal-iskola tagħhom”, qalet il-Ministru Caruana.
Dan huwa proġett minn sensiela ta’ proġetti li jammontaw għal madwar €35 miljun, li l-Fondazzjoni
Għall-Iskejjel t’Għada, fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, qed tinvesti f’Għawdex.
Il-proġett tal-Iskola Primarja tan-Nadur jinvolvi t-tisbiħ estensiv tal-iskola primarja eżistenti u
intenzjonat biex l-iskola jkollha spazji edukattivi moderni, aċċessibbli u komdi għal uliedna u għalledukaturi.
L-Iskola Primarja tan-Nadur, li tifforma parti mill-Kulleġġ ta’ Għawdex, tinsab f’binja ta’ żewġ sulari
u nbniet fil-bidu tas-Seklu Għoxrin fuq firxa ta’ 5,000 metru kwadru u tinsab f’Żona ta’
Konservazzjoni Urbana.
Apparti t-tisbiħ komplet tal-iskola minn ġewwa u minn barra, il-proġett se jinkludi d-disinn mill-ġdid
tal-ispazji miftuħa u rikreattivi, kif ukoll il-ħolqien ta’ spazji ġodda għat-tagħlim ta’ suġġetti
estrakurrikulari, fosthom dance studio, music room, literacy room, theatre studio, u klassijiet għallarti. Permezz tal-proġett se tkun indirizzata wkoll l-aċċessibilità fil-binja, li se tkun effiċjenti flenerġija.
L-Iskola Primarja tan-Nadur għandha popolazzjoni ta’ madwar 200 tifel u tifla, u madwar 30
edukatur.
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Preżenti għat-tnedija tal-proġett kien hemm ukoll is-Sindku tan-Nadur Edward Said, il-Prinċipal talKulleġġ Denise Mifsud, u l-Kap tal-Iskola Anita Sciberras.
Neville Young, il-Kap Eżekuttiv tal-FTS qal li, “Dan il-proġett importanti huwa biss il-bidu ta’
diversi proġetti oħra f’Għawdex li permezz tagħhom qed indaħħlu l-infrastruttura edukattiva fiżżminijiet tal-lum”.
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