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Id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu tad-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni bi sħab 

mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu beħsiebhom jistampaw u jqassmu fl-iskejjel għadd ta’ kotba kbar bil-

Malti biex jintużaw fit-tagħlim tal-litteriżmu fil-klassijiet tas-Snin Bikrin. 

 

Għal dan il-għan id-Dipartiment waqqaf Kumitat biex jieħu ħsieb jiġbor stejjer oriġinali, jagħżel minnhom l-

aħjar u jistampahom. L-istejjer għandhom ikunu ħfief, mexxejja, miktuba b’Malti sabiħ u idjomatiku, u 

jitkellmu fuq affarijiet bażiċi bħall-istaġuni, it-temp, il-ħwejjeġ, il-festi (bħall-Karnival, l-Għid u l-Milied), in-

numri, l-ittri tal-alfabett, il-partijiet tal-ġisem u movimenti bihom, il-kuluri, il-forom, il-qisien, l-annimali, il-

familja, karattri veri jew mistħajla li jappellaw għat-tfal, il-ġugarelli, l-istrumenti mużikali, il-mezzi tat-

trasport, il-logħob, u l-affarijiet mistħajla tal-ħolm.  Dawn it-temi qed jingħataw biss bħala indikazzjoni u 

mhux biex jirrestrinġu lill-għalliema, għax il-Kumitat se jikkonsidra kull tema li tkun addattata għal dik l-età. 

 

L-istejjer li jintbagħtu jridu jkunu oriġinali (jiġifieri miktubin minn min jibgħathom u li ma jkunu ġew 

ippubblikati qatt), pjaċevoli għat-tfal, marbutin mad-dinja tat-tfal tal-lum, iqisu kif it-tfal iħarsu lejn il-ħajja u 

mhux kif jaħsbuha l-kbar, iħeġġu lit-tfal jistħajlu jew jirriflettu, ikollhom attitudni miftuħa lejn kulturi u 

reliġjonijiet oħra u jħaddnu l-prinċipji tal-ugwaljanza soċjali. 

 

L-għalliema u l-KGAs tas-Snin Bikrin (il-Kinder, l-Ewwel u t-Tieni sena tal-primarja) li ħolqu stejjer qosra 

u/jew illustrazzjonijiet li jmorru magħhom għat-tfal minn 0 sa 6 snin huma mistiedna jibagħtu l-istejjer u l-

illustrazzjonijiet tagħhom lis-Sur David Muscat, iċ-Ċentru Nazzjonali tal-Kurrikulu, Triq Joseph Abela 

Scolaro, il-Ħamrun sa nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Frar 2015.  Min ikun irid aktar informazzjoni jista’ jikteb 

lis-Sur Muscat fl-indirizz elettroniku david.muscat.4@ilearn.edu.mt jew iċempel 25982990/1. 
 

Id-drittijiet tal-istejjer jibqgħu tal-awturi tagħhom u l-ismijiet tagħhom jibqgħu jidhru/jissemmew kull fejn 

ikunu stampati.  Dan mhuwiex proġett bi skop ta’ qligħ imma ta’ tixrid b’xejn ta’ materjal tajjeb għat-tagħlim.  

Għalhekk id-Dipartiment ma jagħti l-ebda ħlas lill-kittieba tal-istejjer li jintgħażlu.  Il-Kumitat tal-Proġett tal-

Kotba Kbar mhux qed jintrabat li jmexxi ’l quddiem l-istejjer kollha li jirċievi, imma dawk biss li jkunu 

addattati u ta’ kwalità.  Jingħataw preferenza dawk l-awturi li mal-kitbiet tagħhom jibagħtu illustrazzjonijiet 

oriġinali (jiġifieri magħmulin minn min jibgħathom u li ma jkunu ġew ippubblikati qatt) li jmorru magħhom.  
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