APPEDIĊI B

MINISTERU GHALL-EDUKAZZJONI U X-XOGHOL
POŻIZZJONI TA’ LEARNING SUPPORT CENTRE MANAGER FI ĦDAN ILMINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
(Skont l-HR Plan tal-Ministeru għas-sena 2016)
Skont klawsola 3.1(l) tal-Ftehim Kollettiv kurrenti, nomenklaturi li jindikaw il-maskil
jinkludu wkoll il-femminil.
1.0

Introduzzjoni

1.1

Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jilqa’
applikazzjonijiet għall-pożizzjoni ta’ Learning Support Centre Manager fil-Ministeru
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

2.0

Tul tal-assignment u kundizzjonijiet

2.1

Persuna magħżula tidħol f’assignment ta’ sitta u tletin (36) xahar bħala Learning
Support Centre Manager fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, li jistà
jiġi mġedded għal perjodi oħra. Persuna li ma tkunx tat sehem sodisfaċenti bħala
Learning Support Centre Manager matul il-perjodu tal-assignment, ikollha lassignment tagħha terminat.

2.2

Il-pożizzjoni ta’ Learning Support Centre Manager hija suġġetta għal perjodu ta’
prova ta’ tnax (12) -il xahar.

2.3

Din il-pożizzjoni hija fuq bażi full-time u l-persuna magħżula tista’ titpoġġa fuq
massimu ta’ ġimgħa ta’ xogħol ta’ sitt (6) ijiem flessibli b’medja ta’ erbgħin (40)
siegħa fil-ġimgħa fuq medda ta’ sena kalendarja skont skeda tax-xogħol kif stabbilita
mill-MEDE u taqa’ taħt ir-regoli u r-regolamenti li jkunu fis-seħħ minn żmien għal
żmien fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta b’mod ġenerali, kif ukoll regolamenti li jkunu
fis-seħħ fil-MEDE u tinvolvi li persuna tiġi mibgħuta fejn ikun hemm bżonn skont lesiġenzi tas-Servizz Pubbliku ta’ Malta.

3.0

Salarju marbut mal-pożizzjoni

3.1

Is-salarju għall-pożizzjoni ta’ Learning Support Centre Manager huwa ekwivalenti
għal Skala ta’ Salarju 6 (li fis-sena 2016 huwa ta’ € 23,600.02 fis-sena li jitla’ b’żidiet
fis-sena ta’ € 596.33 sa massimu ta’ € 27,178.00).

3.2

Il-persuna magħżula hija ntitolata għall-Performance Bonus sa massimu ta’ 10% tassalarju bażiku u dan il-jedd ikun suġġett għall-istess proċedura stabbilita ta’ reviżjoni
ta’ ħidma. Il-persuna maħtura ma tkunx intitolata għal gwadann ieħor marbut malpożizzjoni ta’ Headship. Jekk il-persuna magħżula tkun Uffiċjal Pubbliku
pensjonabbli taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet (KAP 93), il-pensjoni tatTeżor/Gratuity tagħha tiġi maħduma fuq il-grad sustantiv u skala ta’ salarju tagħha.
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4.0

Dmirijiet

4.1

Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Learning Support Centre Manager jinkludu:


tevalwa, tiżviluppa u tosserva l-istrutturi edukattivi ta’ sapport u l-prattiċi
għall-istudenti li għandhom diffikultajiet fl-imġiba minħabba li huma
għaddejjin minn problemi soċjali u emozzjonali;



timmaniġġja ta’ kuljum il-Learning Support Centre u tassigura limplimentazzjoni tal-policies taċ-Ċentru kif ukoll il-pjanijiet ta’ żvilupp;



tissettja u timplimenta struttura effettiva ta’ managment bi proċeduri ċari u
definiti għar-responsabbiltà u l-qafas ta’ rappurtar;



tikkollabora mas-Psycho-Social Services tad-Direttorat (DSE), mal-SEBD
Specialist, u ma’ servizzi u aġenziji oħra ta’ sapport, sabiex jingħata sapport
edukattiv, soċjali u psikoloġiku lill-istudenti u biex ikunu inklużi fl-iskola
mainstream u fil-komunità ġenerali;



tissorvelja l-iżvilupp tal-kurrikulum iddifrenzjat u l-pjan tas-sapport psikoedukattiv individwali għall-istudenti li jattendu il-learning centres;



tkun kapaċi toħloq ambjent sikur u dixxiplinat li jwassal għal tagħlim effettiv;



tipprovdi opportunitajiet ta’ taħriġ u żvilupp kontinwu professjonali lillpersunal tal-Learning Support Centre;



tiżviluppa kuntatti ta’ ħidma mall-ġenituri/tuturi tal-istudenti;



tippjana, timplimenta u tevalwa strateġiji għall-iżvilupp kontinwu tal-Learning
Support Centres;



tieħu sehem attiv f’case conferences fejn jirrigwarda studenti li għandhom
diffikultajiet fl-imġiba minħabba li jkunu għaddejjin minn problemi soċjali u
emozzjonali, u tikkollabora mal-SMT tal-iskola fejn jattendu dawn l-istudenti;



tikkontribwixxi għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni ta’ policies ġodda fi
ħdan il-Learning Support Centres;



tikkollabora mas-Service Manager (Edukazzjoni Speċjali) u mas-Service
Manager (Edukazzjoni Inklussiva) jew mad-delegat tiegħu/tagħha flimkien
mal-Prinċipal tal-Kulleġġ meta jkun meħtieġ li tiġi diskussa t-triq il-quddiem
fil-programm edukattiv tal-istudent konċernat.



tikkollabora mas-Service Manager tal-Edukazzjoni Speċjali u mal-Prinċipal
tal-kulleġġ sabiex toħloq baġits u tissorvelja l-finanzi bi stimi approvati;



tieħu sehem fi programmi outreach skont kif meħtieg;



tipparteċipa f’riċerka u proġetti kif rikjest;
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taqdi dmirijiet oħra, kif assenjati minn żmien għal żmien mid-Direttur
Servizz għall-Istudent u mid-Direttur Ġenerali DSE skont kif inhu relatat
għal din il-pożizzjoni;



twettaq dmirijet oħra skont l-eżigenzi tas-Servizz Pubbliku skont
struzzjonijiet tas-Segretarju Permanenti Ewlieni.

4.2

Persuna fil-pożizzjoni ta’ Learning Support Centre Manager tista’ tintbagħat taqdi
dmirijiet, f’Ċentri Nazzjonali, f’Kulleġġi, fl-iskejjel, u f’uffiċċji jew f’pożizzjonijiet
f’livell nazzjonali, kif immexxija mill-MEDE biex tikkontribwixxi għallimplementazzjoni tal-programm edukattiv individwali ta’ studenti bi bżonnijiet
speċjali.

5.0

Rekwiżiti tal-eliġibbiltà

5.1

Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti
għandhom:
(i)

(a)

ċittadini ta’ Malta; JEW

(b)

ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd
għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg
bis-saħħa ta’ leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar
iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; JEW

(ċ)

ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament
ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg minħabba li
jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż leġislazzjoni tal-UE u
dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqlieq ħieles tal-ħaddiema; JEW

(d)

kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs
ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni
familjari tagħhom ma persuni msemmija f’ (a), (b) jew (ċ), skont kif
hemm fil-liġi jew fil-leġislazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati
msemmija hawn fuq; JEW

(e)

ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta' residenti li
joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt ir-regolament 4 tar-Regolamenti
tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil
(Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza
taħt ir-regolament 18 (3) tal-istess regolamenti, flimkien mal-membri
tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiż terzi li jkunu ngħataw permess ta’
residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Rijunifikazzjoni talFamilji.

Il-parir tad-Dipartiment għall-Affarijiet taċ-Ċittadinanza u Expatriates fi ħdan lAġenzija Identity Malta għandu jiġi mfittex skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni talprovvedimenti imsemmija hawn fuq.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’ (b), (ċ), (d) u (e) hawn fuq teħtieġ il-ħruġ ta’
liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-
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Immigrazzjoni u leġiżlazzjoni sussidjarja. Jobsplus għandha tiġi kkonsultata skont ilħtieġa dwar din il-materja.
(ii)

ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u bil-lingwa Ingliża;

(iii)

(a)

ikollhom fil-pussess tagħhom kwalifika rikonoxxuta f’livell 7 tal-MQF
(dment li fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2008 ’l
quddiem, din għandha tkun suġġetta għal minimu ta’ 60 kredtu
ECTS/ECVET, jew ekwivalenti) f’ Social, Emotional and Behavioural
Difficulties; u

(b)

erba’ (4) snin esperjenza ta’ xogħol rilevanti; JEW

(a)

ikollhom fil-pussess tagħhom kwalifika rikonoxxuta fl-livell 6 tal-MQF
(dment li fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2003 ’l
quddiem, din għandha tkun suġġetta għal minimu ta’ 180 kredtu
ECTS/ECVET, jew ekwivalenti) f’ Social, Emotional and Behavioural
Difficulties; u

(b)

erba’ (4) snin ta’ esperjenza ta’ xogħol rilevanti; JEW

(a)

ikollhom fil-pussess tagħhom kwalifika rikonoxxuta fl-livell 6 tal-MQF
(dment li fir-rigward ta’ programmi li bdew minn Ottubru 2003 ’l
quddiem, din għandha tkun suġġetta għal minimu ta’ 180 kredtu
ECTS/ECVET, jew ekwivalenti) fix-Xjenzi Soċjali relatati ma’
Learning Difficulties u/jew Learning Disabilties jew f’Teaching
Education; u

(b)

kwalifika rikonoxxuta f’livell 7 tal-MQF (dment li fir-rigward ta’
programmi li bdew minn Ottubru 2008 ’l quddiem, din għandha tkun
suġġetta għal minimu ta’ 60 kredtu ECTS/ECVET, jew ekwivalenti) f’
Social Emotional and Behavioural Difficulties jew fix-Xjenzi Soċjali
relatati ma’ Learning Difficulties u/jew Learning Disabilties; u

(ċ)

sentejn (2) esperjenza ta’ xogħol rilevanti;

(iv)

(v)

Kwalifiki li huma ta’ livell ogħla minn dak rikjest hawn fuq jiġu aċċettati għall-fini ta’
eliġibbilita’, sakemm dawn ikunu fis-suġġetti mitluba.
Dawk il-kandidati li ma jkunux għadhom ġabu l-kwalifiki imsemmija hawn fuq
formalment xorta jiġu ikkunsidrati, basta jipprovdu evidenza li ġew appovati għallgħoti tal-kwalifiki imsemmija sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet.
Għal fini ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, xogħol rilevanti riferut f’paragrafi
5.1(iii) jinkludi wkoll esperjenza ta’ tagħlim.
(vi)

ta’ kondotta li hi xierqa għall-pożizzjoni li l-persuna qed tapplika għaliha
(applikanti li diġa’ qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta jridu
jippreżentaw is-Service and Leave Record Form (GP 47); filwaqt li dawk li
japplikaw minn barra jridu jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta
maħruġ mill-Pulizija jew awtorita’ oħra kompetenti mhux aktar minn xahar
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(1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk qatt kinux impjegati talGvern qabel u jagħtu d-dettalji).
5.2

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafu 5.1,
għandhom esperjenza ta’ xogħol relevanti u ppruvata li jinkludi esperjenza ta’ tagħlim
u/jew esperjenza maniġerjali/amministrattiva.

5.3

L-applikanti prospettivi għandhom jaraw il-proviżżjonijiet ġenerali marbuta ma’ din
is-sejħa għall-applikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’
rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand l-MQRIC, jew awtorita’ pertinenti oħra, kif
applikabbli (ara l-link aktar ‘l isfel).

6.0

Sottomissjoni ta' dokumentazzjoni

6.1

Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati u/jew
dokumenti li kopja tagħhom għandha tkun mehmuża mal-applikazzjoni. Kopji
scanned mibgħuta b’mod elettroniku huma aċċettati.

6.2

Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista.

7.0

Proċeduri tal-għażla

7.1

L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-Għażla biex jiġi ddeterminat min
hu adatt għall-post. Il-marka massima għal dan il-proċess tal-għażla hija 250 u lmarka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 150. Il-Kriterji tal-Assessjar jistgħu
jinkisbu minn https://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx

7.2

Notifika
ta’
pubblikazzjoni
tar-riżultat
tista
tara’
https://education.gov.mt/vacancies/Pages/Published%20Results.aspx

8.0

Sottomissjoni tal-applikazzjoni

8.1

Applikazzjonijiet, flimkien ma’ Formola ta’ Rekord tas-Servizz u l-Leave (GP 47)
aġġornata fil-każ ta’ Uffiċjali Pubbliċi u sommarju tal-kwalifiki u esperjenza filFormat tal-Curriculum Vitae Ewropew, għandhom jintbagħtu permezz tal-Portal talIngaġġ tal-Edukazzjoni BISS f’dan l-indirizz: https://edurecruitment.gov.mt mhux
aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar it-Tnejn, 26 ta’
Settembru 2016. Irċevuta awtomatika tintbagħat lilek permezz ta’ e-mail tinformak li
l-applikazzjoni tiegħek waslet.

8.2

L-applikanti huma mħeġġa biex ma jistennewx sal-aħħar ġurnata sabiex jissottomettu
l-applikazzjonijiet tagħhom peress li numru kbir ta’ applikazzjonijiet f’daqqa jew xi
ħsara fil-konnessjoni tal-internet tista’ twassal għal diffikultajiet fis-sottomissjoni.
MEDE ma tistax tinżamm responsabbli għal xi dewmien minħabba tali diffikultajiet.

8.3

L-impjegati tal-MEDE biss, minbarra l-entitajiet għandhom japplikaw għal GP 47 billi
jibgħatu e-mail fuq records.mede@gov.mt, u jindikaw b’mod ċar, l-isem u l-kunjom
sħiħ, in-numru tal-karta tal-Identità, il-Grad, in-numru. tat-telefon, u l-indirizz tad-dar
flimkien ma’ ir-referenza tas-sejħa li applikajt għaliha. Kopja tinbagħat lill-applikant
permez ta’ e-mail u l-oriġinali tinbagħat lill-Bord tal-Għażla.

mis-sit
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8.4

Aktar dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu fil-provvedimenti
ġenerali msemmija hawn isfel.

9.0

Provvedimenti ġenerali oħra

9.1

Provvedimenti ġenerali oħra dwar din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, b'referenza
partikolari għall-:


kundizzjonijiet applikabbli oħrajn;



bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita;



sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;



pubblikazzjoni tar-riżultat;



il-proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;



eżami mediku;



aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati



żamma ta’ dokumenti

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Direttorat tar-Resourcing,
Uffiċċju
tar-Riżorsi
Umani
fl-Amministrazzjoni
Pubblika
fl-indirizz
http://opm.gov.mt/en/PAHRO/RESOURCING/Pages/Forms%20and%20Templates/F
orms-and-Templates.aspx. Dawn il-provvedimenti ġenerali għandhom jiġu meqjusa
bħala parti integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
Għall-fini ta' paragrafu 6.2 tal-Provvedimenti Ġenerali ta' din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, in-numru tal-fax tad-Direttorat għal Servizzi Edukattivi riċeventi
huwa + 356 2598 2264.

