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Lid-Diretturi
Lill-Prinċipali tal-Kulleġġ
Lill-Kapijiet ta’ Skola u Sezzjonijiet (tal-Istat biss)
MINISTERU GĦALL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
POST TA’ KAP TA’ DIPARTIMENT FI ĦDAN IL-MINISTERU GĦALLEDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
Din is-sejħa tissostitwixxi ċ-Ċirkolari HR 41/2016 li ġiet irtirata. Dawk li diġà applikaw
m'hemmx għalfejn jerġghu japplikaw.
(Skont il-pjan tal-HR tal-Ministeru għas-sena 2016)
Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE) jixtieq jiġbed l-attenzjoni talapplikanti interessati li l-ebda forma ta’ abbuż fuq it-tfal m’huwa tollerat. Fil-proċess
tar-reklutaġġ, il-MEDE jimxi mal-Liġi Sussidjarja 327.546 (Reklutaġġ, Taħriġ Inizjali
u Żvilupp Professjonali Kontinwu u Protezzjoni ta’ Minorenni fl-Edukazzjoni
Obbligatorja).
Nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll il-femminil.
1.0

Ġenerali

1.1

Is-Segretarju Permanenti, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol (MEDE), jilqa’
applikazzjonijiet għall-post ta’ Kap ta’ Dipartiment fi ħdan il-Ministeru għallEdukazzjoni u x-Xogħol.

1.2

Il-persuna magħżula ser twettaq dmirijiet bħala Kap ta’ Dipartiment fis-suġġet/erja li
ġejjien:







Assessjar għat-tagħlim (Primarja/Sekondarja)
Bioloġija (Sekondarja)
Fiżika (Sekondarja)
Ingliż (Sekondarja)
Litteriżmu Diġitali (Primarja/ Sekondarja)
Kommunikazzjoni tal-Grafika (Sekondarja)

2.0

Termini u Kundizzjonijet

2.1

Is-salarju ta’ Kap ta’ Dipartiment huwa ta’ Skala ta’ Salarju 7, li fl-2016 hu ta’
€22,043.98 fis-sena, li jiżdied b’€531.17 fis-sena sa massimu ta’ €25,231.00.
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2.2

Il-Kap ta’ Dipartiment jirċievi Allowance applikabbli inklussiva ta’ €1,100 fis-sena
għall-Immaniġġjar Edukattiv, biex tkopri aktar dmirijiet, kif stipulat fil-ftehim bejn ilGvern ta’ Malta u l-Malta Union of Teachers iffirmat fit-23 ta’ Awwissu 2010.

2.3

Il-Kap ta’ Dipartiment tkun mistennija li ssegwi taħriġ u edukazzjoni speċjalizzati
sponsorjati mill-Awtoritajiet Edukattivi.

3.0

L-Iskop u Responsabbiltajiet

3.1

L-iskop u responsabbiltajiet ġenerali tal-persuna magħżula bħala Kap ta’ Dipartiment
jinkludu li:


taqdi d-dmirijiet ta’ Għalliem (ara job description ta’ Għalliem) u tmexxi
dipartiment fis-Suġġett/Grupp ta’ Suġġetti jew erja partikulari;



tgħin b’mod attiv lill-Kap tal-Iskola biex tassigura l-prattika tajba b’mod
professjonali, l-istandards u l-kwalità tat-tagħlim u l-istruzzjoni tas-suġġett/i/erja
bi djalogu xieraq mal-għalliema tal-klassi u taħt id-direzzjoni tal-Uffiċjal
Edukattiv ikkonċernat waqt li tippromwovi proċess ta’ osservazzjoni informali
reċiproku ta’ prattiċi ta’ tagħlim fil-klassi;



tagħti parir u tikkontribwixxi fl-iżvillup tal-kurrikulum fil-livell tal-iskola u tassistema, taħt id-direzzjoni u l-gwida tal-Uffiċjal Edukattiv ikkonċernat;



tikkoordina l-istruzzjoni u t-tagħlim tas-suġġett/i/erja li wieħed hu responsabli
minnhom;



tissettja l-karti tal-eżamijiet, tikkoordina l-iskema tal-immarkar u timmodera leżamijiet u l-proċess tal-assessjar tal-iskola fejn tgħallem kif ukoll fi skejjel oħra;



tagħti pariri u tgħin għalliema oħra (ara job description ta’ Mentor) fissuġġett/i/erja tal-ispeċjalizazzjoni tagħhom.



iwettaq dmirijiet kif mitlub mid-Direttur Ġenerali DKSE;



iwettaq dmirijiet oħra skont l-eżiġenzi tas-Servizz Pubbliku fuq struzzjonijiet tasSegretarju Permanenti Ewlieni

4.0

Rekwiżiti tal-Eliġibbiltà

4.1

Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, l-applikanti
għandhom ikunu Uffiċċjali Pubbliċi fil-grad ta’ Għalliem li:
(a)

għandhom mhux anqas minn għaxar (10) snin skolastiċi esperjenza ta’
tagħlim, li l-aħħar ħames (5) snin tagħhom iridu jkunu fi skejjel statali; U

(b)

servew mhux anqas minn erba’ (4) snin skolastiċi esperjenza ta’ tagħlim fissuġġett u/ jew fil-livell imsemmi fil-paragrafu 1.2.
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4.2

Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kandidati li, minbarra dak rikjest f’paragrafu 4.1
ikollhom esperjenza ta’ xogħol rilevanti u ppruvata.

4.3

Il-kwalitajiet li qegħdin ikunu mfittxija għal dan il-post huma dawk ta’ edukatur
kapaċi, b’viżjoni, b’għarfien, kompetenzi u enerġija biex jiffurmaw parti minn tim fi
ħdan MEDE bl-għan li tkun imtejba s-sistema edukattiva Maltija fil-kuntest tal-Qafas
Nazzjonali tal-Kurrikulum.

4.4

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 awtorità pertinenti oħra, kif
applikabbli (ara l-link aktar ‘l isfel f’paragrafu 8.1).

5.0

Sottomissjoni ta' Dokumentazzjoni

5.1

Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha għandhom jintwerew b’ċertifikati
u/jew dokumenti li kopja tagħhom għandha tkun uploaded mal-applikazzjoni fuq ledurecruitment
portal:
https://edurecruitment.gov.mt.
Ċertifikati
tadDiploma/Degree/Post-Graduate jew kwalifiki rikonoxxuti komparabbli għandu
jkollhom magħhom transcript, bl-Ingliż (Diploma/Certificate supplement), li juri lGrad miksub u l-klassifikazzjoni finali.

5.2

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

6.0

Proċeduri tal-Għażla

6.1

L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord tal-għażla biex jiġi ddeterminat min
hu adatt għall-post. Il-marka massima għal dan il-process tal-għażla hija 200 u lmarka li persuna trid iġġib biex tgħaddi hija 100. Il-Kriterji tal-Assessjar jistgħu
jinkisbu minn https://education.gov.mt/en/Pages/vacancies.aspx

6.2

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

7.0

Sottomissjoni tal-Applikazzjoni

7.1

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 il-Ġimgħa 18 ta’
Novembru 2016. Irċevuta awtomatika tintbagħat lilek permezz ta’ e-mail tinformak
li l-applikazzjoni tiegħek waslet.

7.2

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.

7.3

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 lkunjom sħiħ, in-numru tal-karta tal-Identità, il-Grad, in-numru tat-telefon, u l-indirizz

mis-sit
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tad-dar flimkien ma’ ir-referenza tas-sejħa li applikajt għaliha. Kopja tinbagħat lillapplikant permez ta’ e-mail u l-oriġinali tinbagħat lill-Bord tal-Għażla.
7.4

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

8.0

Provvedimenti Ġenerali

8.1

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








perjodu ta' prova u kundizzjonijiet oħra;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b'diżabilita;
sottomissjoni ta' dikjarazzjoni ta' rikonoxximent dwar il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
proċess sabiex tiġi sottomessa petizzjoni dwar ir-riżultat;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati (mhux applikabli
fid-dawl ta’ paragrafu 7.1 hawn fuq);
żamma ta’ dokumenti,

jistgħu jiġu aċċessati permezz tas-sit elettroniku tad-Diviżjoni dwar Nies u Standards
fl-indirizz
https://opm.gov.mt/en/PSD/RESOURCING/Pages/Forms%20and%20Templates/For
ms-and-Templates.aspx . Dawn il-provvedimenti ġenerali għadhom jitqiesu bħala
parti integrali minn dis-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Joseph Caruana
Segretarju Permanenti
Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol

4

