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Il-membri preżenti introduċew lilhom infushom. 

Ms Pauline Grech, Kap tal-Iskola 

Ms Grech tat merħba lil dawk preżenti u spjegat l-iskop ta’ dan il-Focus Group.  

Dan il-proġett jitlaq mill-fatt li l-Iskola Primarja Ta’ Sannat hija l-unika skola li għandha numru ta’ 

studenti b’diżabilità fil-main stream. Filfatt il-motto huwa Nitgħallmu flimkien/Learning Together. 

Bħala parti mill-proċess ta’ evalwazzjoni tas-sena li għaddiet u biex jgħin fit-tfassil tal-Pjan ta’ Żvilupp 

għas-sena li ġejja sar kwestjonarju għall-ġenituri. Interessanti u ta’ sodisfazzjon għall-iskola tagħna li 

xi ġenituri semmew bħala aspett pożittiv u li jogħġobhom fl-iskola ta’ Sannat il-fatt li t-tfal li jattendu 

din l-iskola xortihom tajba li qed jitħalltu daqshekk ma’ tfal b’diżabilita`. Sena ilu ħsibna biex inġibu 

fondi mill-Erasmus fuq l-Awtiżmu, diżabilità li qed tiżdied. L-iskop ewlieni mhuwiex li noħolqu iktar 

riżorsi materjali imma riżorsi umani li huma mħarrġa fuq din il-kundizzjoni. Din is-sena mhux talli 

ħadna l-fondi imma talli ġejna l-ewwel. 

Fl-iskola tagħna għandna studenti li għandhom din il-kundizzjoni kemm bħala full time kif ukoll part 

time li jiġu mill-iskejjel kollha t’Għawdex, kemm tal-Gvern kif ukoll tal-Knisja. 



Hija l-ħolma tagħna li ntejbu u nkabbru s-servizz. Sfortunatament għad hawn stigma fuq l-iSpecial 

Unit. 

Il-Proġett “Dealing Autism in Gozo” huwa mifrux fuq sentejn. L-iskop tal-proġett huwa biex naraw 

x’inhi s-sitwazzjoni f’Għawdex u x’jista’ jsir. L-ewwel grupp ta’ membri mill-istaff (membri tal-SMT u 

għalliema) sejjer l-Ingilterra f’Settembru. Il-pass li jkun imiss wara huwa li għalliema u LSAs oħra jżuru 

l-Ingilterra għal iktar taħriġ.  Fuq dawn iż-żjajjar għaddejja diskussjoni mal-Westminster Special 

School u NAS (National Autism Society) fl-Ingilterra. F’Malta fir-Resource Centre San Miguel hemm 

klassijiet bi studenti li kollha għandhom il-kundizzjoni tal-Awtiżmu. F’Għawdex mhux il-każ. 

Il-pjan huwa li meta niġu lura mit-taħriġ fl-Ingilterra nibdew billi naraw x’jista’ jsir fl-iskola u wara 

nifirxu s-servizz fil-Kulleġġ u naqsmu l-esperjenza tagħna. Biex noħolqu iktar għarfien beħsiebna 

nilħqu iktar nies permezz tal-midja. Huwa ta’ sodisfazzjoni kbir li s-Segretarjat għad-Drittijiet ta’ 

Persuni b’Diżabilita` u Anzjanita` Attiva bħalna għaddej bl-inizjattiva biex joħloq għarfien u jfassal 

pjan nazzjonali rigward din il-kundizzjoni. 

Wara d-diskors ta’ Ms Grech intwera filmat ta’ sitwazzjoni familjari b’ wild b’din il-kundizzjoni. F’dan 

il-filmat wieħed seta’ jesperjenza l-qtigħ il-qalb li jgħaddu minnu l-ġenituri u d-diffikultajiet li jħabbtu 

wiċċhom magħhom. Il-filmat, minkejja kollox, spiċċa b’nota pożittiva – Qatt m’għandna naqtgħu 

qalbna. 

L-Onor. Justyne Caruana LL.D, M.P.  Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni 

b’Diżabilita` u Anzjanita` Attiva. 

Meta tara filmat bħal dan tidħol f’qoxortok. Sfortunatament l-Onorevoli tara sitwazzjonijiet bħal 

dawn kuljum. Għawdex ukoll qed nirrealizzaw b’din ir-realta`. Bħala figura ta’ każijiet qegħdin fil-

medja ta pajjiżi oħra. Illum hemm iktar każijiet għax qed insiru nafu bihom aktar. Realtà oħra hija r-

reżistenza tal-ġenituri f’Għawdex biex jaċċettaw li wliedhom għandhom din il-kundizzjoni. Malta r-

reżistenza mhix daqshekk .  

L-Awtizmu hija diżabilità, hidden disability, mhux dejjem viżibbli. Is-segretarjat jindirizza l-hidden 

disabiity b’benefiċċji soċjali. L-Awtizmu għandna bżonn niffukaw fuqha individwalment. F’pajjiżna 

għandna servizzi tajbin imma fragmented: Saħħa, Edukazzjoni imbaghad vojt (gap). L-ewwel ħaġa li 

hemm bżonn li ssir hi li nneħħu l-istigma fuq l-Awtiżmu. Persuni f’dan l-ispectrum jaraw l-affarijiet 

b’mod differenti minna. Xorta trid tidentifika l-bżonnijiet. Hemm bżonn Lifeplan li jara s-servizzi li 

hemm u jara li jikkumplimentaw lil xulxin: a lifelong careplan. Irridu nġibu l-familja kollha on plan, 

holistic approach, ma ninsewx l-aħwa.  

Fuq kollox se jkun hemm Kunsill irrapprenżat mill-Oqsma tal-Edukazzjoni, is-Saħħa u s-Servizzi 

Soċjali. Min-naħa tal-Universita` jrid ukoll ikun hemm taħriġ għall-għalliema u LSAs biex ikollhom 

għarfien biżżejjed biex jagħrfu l-bżonnijiet ta’ dawn il-persuni. Fi ħdan il-Kunsill se jkun hemm ukoll 

nies minn NGOs, ġenituri u persuni bl-awtiżmu. Fil-liġi li qed titfassal qed nagħmlu enfasi fuq 

awtiżmu u l-adulti għax hemmhekk hemm diffikulta` x’tip ta’ servizzi nistgħu nagħtuhom mhux li 

jgħixu f’istituzzjoni mentali. Se jkun hemm National Support Plan li jissinkronizza s-servizzi, ngħidu 

aħna ma jsirx assessment għall-edukazzjoni mbagħad ieħor għal servizz ieħor. Il-fażijiet iridu jkunu 

seamless, b’koordinazzjoni u fl-aħħar ikun hemm inklużjoni vera għax sfortunatament meta tispiċċa 

l-iskola qed jispiċċa kollox. Irridu nibdlu l-mentalita` tal-ġenituri. Il-professjonisti wkoll jixtiequ li 

jitkissru dawn il-barrieri. Ix-xogħol ta’ dan il-focus group se jgħin fit-tfassil tas-Support Plan. 

Se tinġabar ukoll National Database, jistiednu nies f’dan is-settur b’diżabilita biex ikunu jafu l-

bżonnijiet tagħhom, biex imbagħad ikunu jistgħu jfasslu l-baġit, eż. il-pensjoni tad-diżabilita’.  



Ms Frances Busuttil, ETC 

Ms Busuttil bdiet l-intervent tagħha billi ġibdet  l-attenzjoni li ħafna mill-panel ġejjin mis-settur tal-

Edukazzjoni. Minn naħa tagħha hi tidħol minn meta l-persuna b’diżabilita` tagħlaq is-sittax-il sena. 

Ms Busuttil semmiet każ fejn persuna ndunaw li ghandha l-awtiżmu meta bdiet issib diffikulta` biex 

issib xogħol. Fejn jidħlu self help skills kienet kapaċi allura ħadd ma nduna bid-diffikultajiet tagħha. 

Dan kollu ġej minn nuqqas ta’ għarfien fuq din il-kundizzjoni. 

Ms Jennifer Cini, Educational Psychologist 

Ms Cini infurmat lil dawk preżenti li hemm ġenituri li jaċċettaw meta t-tifel/tifla j/tiġi identifikat/a, 

hemm oħrajn li jridu dijanjosi ta’ awtiżmu meta mhemmx u hemm min jibqa’ jiċħad. Hemm min mar 

b’ibnu/bintu għall-assessjar għax bagħtuh, ġie/ġiet ddijanjostikat/a imma ma aċċettawx li jagħmlu 

xejn. 

Ms Theresien Mizzi, Occupational Therapist 

Ms Mizzi spjegat li l-awtiżmu huwa spectrum, allura jista’ jagħti l-każ li peress li akkademikament l-

istudent ikun sejjer tajjeb ħafna allura ma nagħtux prijorità` l-aspett soċjali. Dan in-nuqqas jista’ 

jinħass meta l-individwu jiġi biex ifittex ix-xogħol.  

L-Onor. Justyne Caruana LL.D, M.P.  Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta’ Persuni 

b’Diżabilita` u Anzjanita` Attiva. 

Minn naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari qalet li l-Edukazzjoni, is-Saħħa u s-Segretarjat se 

jaħdmu flimkien biex meta l-ġenituri ma jkunux iridu jikkooperaw, dawn l-entitajiet jintervjenu. 

Madankollu wieħed irid jara sa fejn dan hu possibbli legalment. Għalhekk is-Segretarjat qed jagħti 

importanza kbira lill-kampanja ta’ għarfien f’kull qasam soċjali. 

Is-Sur Joe Bajada, Ġenitur 

Is-Sur Bajada qal li għandu jkun hemm liġijiet li b’xi mod iservu ta’ bypass biex jaqbżu għat-tfal jekk il-

ġenituri jibqgħu fid-denial. Għarfien irid ikun hemm kullimkien, kif ukoll continuous professional 

development f’kull qasam, anke għat-tobba biex ikunu sensittivi meta jaħdmu ma’ persuni bl-

awtiżmu. Meta ġie mistoqsi jekk bħala Għawdxi ħassux xi darba żvantaġġjat, is-Sur Bajada rrisponda 

li meta jiġi bżonn xi ħaġa ħass li m’hawnx għarfien biżżejjed. 

Hawn is-Segretarju Parlamentari Caruana qalet li meta bdiet il-kampanja t’għarfien u tqassam il-

fuljett fid-djar kien hemm fejn inħoloq biża’. Qablet mal-ġenitur li hemm iktar bżonn ta’ taħriġ għal 

professjonisti (inklużi t-tobba tal-familja) u kienu professjonisti stess li talbu sessjonijiet ta’ taħriġ u 

ta’ għarfien fuq din il-kundizzjoni.  

Mistoqsija: Għalfejn tfal bl-awtiżmu jdumu ma jkunu identifikati? 

 Ms Jennifer Cini, Educational Psychologist: Id-dijanjosi tieħu t-tul biex ma jkunx hemm il-

periklu li tingħata dijanjosi ħażina.  

 Ms Suzanne Saliba, Speech Language Pathologist qalet li hi ssib min imur ifittex opinjoni 

mingħand ħaddieħor biex jikkontradixxi d-dijanjosi li kkonkludiet hi. 

 Ms Victoria Cassar, Assistent Kap qalet li jekk fuq ir-rapport tal-professjonisti ma jiktbux ċar 

li l-istudent/a għandu/ha l-awtiżmu u allura fuq l-istatement tal-bord ma jkunx hemm 

imniżżel ASD, ma jkunux nistgħu japplikaw għas-sapport ta’ għalliema speċjalizzati f’dan il-

qasam. 



Ms Claire Xuereb, Santa Marta Day Centre 

Fiċ-Ċentru ta’ Santa Marta jsir assessjar minn Multidisciplinary Team li jinkludi l-ġenituri u aħwa biex 

hekk wieħed ikun jista’ jiġbor l-informazzjoni kollha possibbli fuq il-persuna. Ms Xuereb qasmet man-

nies preżenti xi esperjenzi:  

 Waqt party persuna bl-awtiżmu (li għandha 40 sena)  ġabet ruħha b’mod li għaliha hu 

normali imma l-omm ħassitha ħażin u ma riditx tibgħatha iktar.  

 Persuna oħra tmur tajjeb ħafna fl-Animal therapy tant li tmexxi hi. Meta żewġ persuni 

jiġġieldu ttaptap idejha fuq min taħseb li hu underdog.  

 Semmiet ukoll każ ieħor ta’ studenta li tant għamlet progress li qed tattendi l-MCAST.  

Ms Josienne Abela, Assistent Kap (GCBS), Ġenitur 

Bħala assistent kap ta’ skola Ms Abela tħoss li l-istudenti taħt l-ASD qed jintilfulna l-aktar dawk li 

huma mild, speċjalment fejn jidħol l-aspett soċjali. Hemm ġenituri li ma jridux jisimgħu. Ma jgħinx li 

m’għandniex support team tal-awtiżmu fuq Għawdex biss. Bħalissa għandna għalliema li qiegħda 

shared ma’ Malta. Hemm nuqqas kbir ukoll fl-SEBD. 

Bħala ġenitur kuntenta li s-servizzi tal-ispeech therapist u Early Intervention jingħataw kull ġimgħa. 

Madankollu ġibdet l-attenzjoni li group sessions isiru biss Mount Carmel, Malta. L-Onoverevoli 

Caruana ssuġġeriet li dawn is-sessions isiru  video conferencing. 

Ms Maureen Grech, Għalliema fl-Iskola Primarja Ta’ Sannat 

Ms Grech spjegat kif fil-klassi tagħha għandha tifel bl-awtiżmu. Jiġu ġranet fejn l-imġiba tat-tifel tkun 

tajba u fil-klassi jimxi kollox ħarir. Jiġu ġranet meta ma jkunx jista’ jiġi kkontrollat. L-għalliema qalet li 

mhux dejjem faċli tinkludih fil-lezzjoni minkejja li ddaħħal xi online games u logħob ieħor. Ms Grech 

tħoss li x’aktarx li għadna ma nafux biżżejjed il-potenzjal tiegħu. 

Ms Jennifer Cini, Educational Psychologist  

Ms Cini qalet li sfortunatament il-professjonisti għandhom ħafna informazzjoni imma jbatu fejn 

tidħol prattika (hands on). 

Ms Cynthia Camilleri, għalliema fl-iSpecial Unit Ta’ Sannat 

L-għalliema fl-iSpecial Unit isibu diffikultà meta student tagħtih tantrum. Fil-fajl tiegħu mhemmx 

informazzjoni kif tista’ taħdem miegħu biex tikkalmah. 

Ms Rose Marie Attard, LSA fl-Iskola Primarja Ta’ Sannat  

Ms Attard qalet li hi tħoss li tgħallmet l-iktar mhux mid-Diploma imma mill-esperjenza. Kull tifel u 

tifla huma differenti u trid tara l-area of interest tagħhom biex jirnexxielek taħdem magħhom. 

Ms Mary Rose Attard, KNPD 

Huwa importanti ħafna li nħarsu lejn l-pożittiv tal-persuni għax dawn jgħallmuna huma. Naraw 

x’inhu l-potenzjal tagħhom. Kull persuna għandha l-metodu tagħha. Hemm ġenituri li meta jaraw 

persuni b’diżabilita` jipparteċipaw fis-soċjeta` aktar jagħmlu kuraġġ. Illum il-ġurnata, wara l-ħin tal-

iskola, aktar persuni b’diżabilita` qed jattendu f’attivitajiet fil-komunita’.  

Għeluq  



L-Onorevoli Caruana rringrazzjat lil dawk kollha preżenti għal din l-esperjenza sabiħa li għenitna 

nifhmu kif nistgħu naħdmu ma’ xulxin.  

 


