
6.  L-EVALWAZZJONI

6.1  Il-Ġurija

(a)  Il-Ġurija tkun magħmula minn tliet (3) membri.  Il-President tal-Ġurija
u l-membri jitħabbru fiċ-ċerimonja tal-premjazzjoni.

(b)  In-nominazzjonijiet jiġu evalwati mill-Ġurija, li tagħmel għażla ta’ mhux aktar 
minn tliet (3) premjijiet f’kull Kategorija u Premju wieħed Speċjali.

(ċ)  Fil-premjazzjoni jiġi ppreżentat rapport ġenerali fuq is-sottomissjonijiet
u tagħrif aktar dettaljat fuq ir-rebbieħa. 

(d)  Id-deċiżjonijiet tal-Ġurija huma finali u ma jistgħux jiġu kkontestati jew 
appellati.  Huwa fid-diskrezzjoni tal-Ġurija, li tiddeċiedi xi premjijiet għandhom 
jingħataw.  Jekk il-Ġurija jidhrilha li l-livell xieraq għal xi premjijiet ma jkunx 
intlaħaq, il-Kumitat għandu d-dritt ma jagħtix dawk il-premjijiet.

(e)  Il-Ġurija jkollha d-dritt tivverifika l-evidenza b’kull mezz li jidhirlu xieraq, 
fosthom iżda mhux biss, b’telefonati, korrispondenza, żjarat, u billi titlob lill-
entitajiet jagħtugħ kampjun tal-prodotti u/jew servizzi. 

6.2  L-evalwazzjoni tan-nominazzjonijiet tissejjes fuq il-kriterji
li ġejjin:

(a) L-użu tal-Malti f’kull ħin u ċirkostanza possibbli.
(b) Il-promozzjoni tal-Malti bħala lsien ħaj u li jaqdina fil-ħajja tal-lum.
(ċ) Il-promozzjoni tat-taħdit, il-qari u l-kitba bil-Malti.
(d) L-użu tal-Malti b’mod innovattiv.
(e) L-eċċellenza tal-Malti fit-taħdit u l-kitba.
(f) Kull kriterju ieħor li l-kumitat jidhirlu jista’ jġib il-Malti ’l quddiem.

7.  IL-PREMJIJIET

7.1  Il-Premjijiet Monetarji

Jingħataw dawn il-premjijiet: 

Kategorija A  L-Ewwel Premju  €1,500
  It-Tieni Premju €1,000 
  It-Tielet Premju €500

Kategorija B L-Ewwel Premju  €1,500
  It-Tieni Premju €1,000 
  It-Tielet Premju €500

Kategorija Ċ  L-Ewwel Premju  €1,500
  It-Tieni Premju €1,000 
  It-Tielet Premju €500

Il-Premju Speċjali tal-Ġurija              €1,200

7.2  Ir-rebbieħa jingħataw ukoll trofew u ċertifikat.

8.  AKTAR TAGĦRIF

Dan id-dokument jista’ jinbidel. Il-verżjoni aġġornata ssibha fis-sit elettroniku 
www.education.gov.mt

Għal aktar tagħrif, ikkuntattja 

lis-Sa Josephine Magro, l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru
għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana VLT 2000.       

T 2598 2881. 

Ir-Rebbieħa tal-Edizzjonijiet Imgħoddija

2014

Kategorija A  L-Ewwel Premju    Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun
  It-Tieni Premju L-Enemalta
  It-Tielet Premju L-Għaqda tal-Malti tal-Università

Kategorija B L-Ewwel Premju  L-Iskola Sekondarja ta’ Pembroke
  It-Tieni Premju L-Iskola Primarja tas-Siġġiewi
  It-Tielet Premju Il-Kulleġġ Savio

2015 

Kategorija A  L-Ewwel Premju  Gabriel Lia
  It-Tieni Premju Anna Vassallo
  It-Tielet Premju Carlston Grima

Kategorija B L-Ewwel Premju  Write Deal Association
  It-Tieni Premju M.U.S.E.U.M (In-Nadur)
  It-Tielet Premju Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun

Kategorija Ċ  L-Ewwel Premju  L-Iskola Sekondarja, Tal-Ħandaq
  It-Tieni Premju L-Iskola Sekondarja ta’ Pembroke
  It-Tielet Premju Il-Kulleġġ San Elija

IL-PREMJU FRANS SAMMUT

REGOLI U LINJI GWIDA

It-Tielet Edizzjoni 2016 - 2017



1.  L-ISFOND

Il-Premju Frans Sammut tfassal bil-għan li jippremja l-użu tajjeb tal-lingwa Maltija 
fl-oqsma kollha tal-ħajja.  Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qiegħed jimpenja 
ruħu biex l-użu tajjeb tal-lingwa Maltija jinfirex fil-ħidmiet li jwettqu l-individwi
u l-entitajiet privati, l-istituzzjonijiet governattivi, il-mezzi tax-xandir u l-iskejjel kemm 
fil-komunikazzjoni verbali kif ukoll fil-komunikazzjoni bil-kitba.  Il-Premju qiegħed 
jingħata kull sena.

Frans Sammut twieled fid-19 ta’ Novembru 1945 f’Ħaż-Żebbuġ. Huwa studja
fl-iskola primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ, fil-Kulleġġ San Alwiġi, f’St Michael’s Teacher 
Training College, fl-Università ta’ Malta u fl-Università ta’ Peruġja. 

Frans Sammut daħal fix-xena letterarja fil-bidu tas-snin sittin meta, flimkien ma’ 
kittieba oħra, waqqaf il-Moviment Qawmien Letterarju.  Huwa beda jikteb in-novelli 
ta’ età żgħira ħafna.  Ta’ 17-il sena rebaħ l-ewwel premju letterarju, meta kien ħa 
sehem f’konkors ta’ kitba ta’ novelli u t-tliet novelli li ssottometta kienu kklassifikati 
fl-ewwel, fit-tieni u fir-raba’ post.  Sammut ippubblika diversi xogħlijiet, fosthom, 
forsi l-aktar popolari, Il-Gaġġa (1971), Samuraj (1974) u Il-Ħolma Maltija (1994).  
Il-Gaġġa huwa meqjus minn kritiċi ewlenin bħala l-ewwel rumanz tassew psikoloġiku  
fil-letteratura Maltija.  Frans Sammut miet fl-4 ta’ Mejju 2011.

2.  L-GĦAN

Il-Premju Frans Sammut huwa opportunità u inċentiv sabiex il-lingwa Maltija tintuża        
bl-aħjar mod.

3.  L-ISTRUTTURA

Il-Premju jinqasam fi tliet kategoriji:
Kategorija A | Individwi
Kategorija B | Entitajiet
Kategorija Ċ | Skejjel
u Premju Speċjali tal-Ġurija

3.1  Kategorija A 

Individwi minn erbatax-il sena ’l fuq minn kull qasam tal-ħajja. L-individwi li japplikaw 
iridu jkunu għalqu l-14-il sena fid-data tal-għeluq tan-nominazzjonijiet.

3.2  Kategorija B

Entitajiet jinkludu għaqdiet volontarji, kunsilli lokali, kumpaniji privati, istituzzjonijiet 
governattivi, fondazzjonijiet, koperattivi, stazzjonijiet tar-radju u t-televiżjoni, fabbriki, 
industriji, u l-bqija.

3.3  Kategorija Ċ

Skejjel statali, tal-knisja u privati, u entitajiet oħra li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni.

3.4  Il-Premju tal-Ġurija

Fl-għażla tagħha l-Ġurija għandha tkun iggwidata, iżda mhux marbuta mill-kriterji kif 
elenkati fil-Klawsola 7.

Il-Premju tal-Ġurija jingħata jew ma jingħatax fid-diskrezzjoni assoluta tal-Ġurija, ħlief 
li ma jistax jingħata lil individwi jew skejjel jew entitajiet li diġà jkunu ġew nominati.

Fl-għażla tiegħu, l-Bord tal-Ġurija għandu jkun iggwidat, iżda mhux marbut,
mill-kriterji kif elenkati fil-Klawsola 7.

4.  L-ELIĠIBBILTÀ

Il-Premju huwa maħsub biex jinkoraġġixxi t-taħdit, il-qari u l-kitba bil-Malti fl-oqsma 
kollha tal-ħajja. 

4.1  Il-konkors huwa miftuħ għal individwi u entitajiet skont kif stipulat f’paragrafi 
3.1, 3.2, 3.3 u 3.4 li jkunu qegħdin jinqdew bil-Malti bil-fomm, bil-kitba u bil-mezzi 
elettroniċi f’xi aspett tal-operat tagħhom fl-oqsma kollha tal-ħajja; fil-kummerċ,
fl-għoti ta’ servizzi, attivitajiet lokali, skolastiċi u kulturali.

4.2  Meta jiġi nnominat individwu, entità jew skola, min jinnomina jkun qiegħed 
jikkonferma li qara l-Linji Gwida tal-konkors, kif stipulati fis-sit elettroniku
www.education.gov.mt, u li joqgħod għalihom.

5.  IN-NOMINA

5.1  Kull individwu u entità skont il-kategorija A, B u Ċ jista’ jissottommetti 
nominazzjoni waħda fuq il-formola apposta li titniżżel mis-sit elettroniku
www.education.gov.mt jew tinġabar mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, 
il-Furjana, u l-ebda individwu u entità ma tista’ tingħata aktar minn premju wieħed.  
Kull materjal jista’ jiġi sottomess f’kategorija waħda biss.

5.2  Persuna tista’ tissottommetti nominazzjoni għaliha bħala individwu jew
għall-entità jew l-iskola tagħha jew tinnomina persuna, entità jew skola li taħseb
li qed tinqeda b’mod eżemplari bil-Malti fit-taħdit, il-kitba u l-komunikazzjoni
bil-mezzi elettroniċi.

5.3  Min jissottometti xi nominazzjonijiet għall-premju jrid jibgħat evidenza 
ċara ta’ kif l-individwu jew l-entità tkun qed tinqeda b’mod eżemplari bl-ilsien 
Malti; pereżempju, kopji tal-materjal stampat, filmati, rikordings (MOV jew mp3), 
materjal elettroniku (PDF), prodotti bil-Malti, servizzi, u kull mod idonju ieħor.  
Fejn jintbagħtu ritratti, dawn iridu jkunu ċari (JPEG) u mhux inqas minn 600 
pixels X 900 pixels (150-300 dpi), il-prodotti bil-Malti jew jekk il-prodotti jkunu 
kbar, ritratti ċari (JPEG) u mhux inqas minn 600 pixels X 900 pixels (150-300 dpi) 
tagħhom u l-bqija.

5.4  In-nominazzjonijiet għandhom jintbagħtu lill-Kumitat tal-Għażla
tal-Premju Frans Sammut, l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru
għal-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, Il-Furjana VLT 2000 fil-ħinijiet 
tal-uffiċċju, mhux aktar tard mis-7 ta’ April 2017. Ma jistax jiġi sottomess materjal 
ieħor man-nominazzjoni wara d-data tal-għeluq.

5.5  In-nominazzjonijiet jistgħu:
a) jittieħdu direttament fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti u tingħata irċevuta;
b) jintbagħtu bil-posta rreġistrata li sservi ta’ irċevuta;
ċ)  jintbagħtu bil-posta elettronika fejn tingħata irċevuta bl-istess mezz.

Kull materjal li ma jkunx jista’ jintbagħat bil-metodi msemmija, irid jittieħed 
direttament fl-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni 
u x-Xogħol fl-indirizz imsemmi hawn fuq.  Nominazzjonijiet wara d-data 
tal-għeluq ma jintlaqgħux.  Il-Kumitat ma jieħu l-ebda responsabbiltà għal 
nominazzjonijiet li jintilfu, jaslu tard, ma jaslux fejn għandhom jaslu jew ma
jaslux sew, tkun xi tkun ir-raġuni li jiġri dan.

5.6  Kull min jinnomina għandu jżomm kopja tal-materjal sottomess qabel 
jippreżentah lill-Kumitat. Il-materjal sottomess ma jingħatax lura.

5.7  Il-Kumitat jista’ jiġbor it-tagħrif personali tan-nominati biex jirreġistra
u jipproċessa l-parteċipazzjoni tagħhom fil-konkors.  Dan it-tagħrif huwa
protett skont it-termini tal-Att dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.


