
Nominazzjoni għall-Ġieħ Sannat 

L-Iskola Primarja Ta’ Sannat u l-Unit Speċjali 

Fl-iskola Ta’ Sannat, l-istaff kollu jagħti kas mhux biss it-tagħlim akkademiku 

imma wkoll il-valuri u l-benesseri tal-istudenti. L-istaff jieħu ħsieb li lill-istudenti 

jagħtihom esperjenzi varji u għalhekk f’din l-iskola jsiru proġetti kbar.  

L-iskola tagħna rebħet il-bandiera l-ħadra u l-kumitat tal-EkoSkola ma waqafx 

hemm. Għarafna nagħmlu użu mill-ambjent li hi mdawra bih l-iskola. Għamilna 

sistema ta’ tisqija bl-irrigazzjoni. Għandna ġnien fejn fih inkabbru l-ħxejjex tal-

kċina u l-istudenti, barra li huma involuti fit-tkabbir tal-prodotti, jieħdu ħsieb 

ibigħu dawn il-prodotti lill-istaff u studenti. Din il-prattika insejħulha cross-

curricular għaliex fl-istess ħin it-tfal ikunu qegħdin jitgħallmu x-Xjenza u l-

Matematika. U m’aħniex se nieqfu hemm. Ħolm li jitwettaq, iġib ħolm ieħor, 

proġetti ikbar. Issa se nibdew nilqgħu l-ilma tax-xita minn fuq il-bjut tal-iskola 

f’ġibjun – Harvest the drop to harvest a crop. Ġie installat ukoll apparat biex 

ikejjel il-kwalita` tal-arja, proġett tal-Awtorita` tal-Ambjent u Riżorsi. 

U xi ngħidu għall-eTwinning! Ħadna l-label tal-eTwinning School u ta’ spiss, 

proġetti li jsiru fl-iskejjel tagħna jieħdu rikonoxximent. Bħalissa għandna proġetti 

bħal Let’s bake together, I read with mum and dad together, Exchange your 

culture, Broaden your world, 100 folk games u Share your language li ħa l-

European Quality Label. Dawn il-proġetti jgħinu lill-istudenti tagħna jaqsmu l-

esperjenzi tagħhom ma’ studenti oħra mid-dinja kollha filwaqt li l-istudenti 

tagħna jitgħallmu wkoll minnhom.  

Imma dan lanqas hu biżżejjed! Ridna noħolmu iktar. L-istudenti tagħna ridnihom 

jiftħu iktar ġwenjahom u l-esperjenzi tagħhom ħaduhom lil hinn minn Malta. 

Dħalna fi proġett ma’ pajjiżi Ewropej li huma l-Ġermanja, il-Latvija, il-Portugal, 

il-Finlandja u l-Olanda ...TNT-Together Now for Tomorrow. Permezz ta’ dan il-

proġett tal-Erasmus + , studenti mill-iskola tagħna żaru l-Finlandja, il-Portugal u 

l-Ġermanja fejn iddiskutew il-benesseri tal-istudenti fl-iskejjel. L-aħħar grupp ta’ 

studenti li se jibbenefika minn dan il-proġett sejrin il-Latvija f’Mejju li ġej. 

Hemm ħafna iktar inizjattivi u proġetti li tieħu sehem fihom l-iskola tagħna biex 

tkabbar it-tagħlim u l-iżvilupp tal-istudenti tagħha, kull wieħed skont il-ħtiġijiet 

tiegħu. Imma wieħed jistaqsi: X’għandha speċjali l-iskola Ta’ Sannat iktar minn 

skejjel oħra f’Għawdex u f’Malta? 



L-iskola Primarja Ta’ Sannat tħaddan fiha unit speċjali li jilqa’ fih studenti bi 

bżonnijiet speċjali, fuq bażi full time u anke part time. F’Għawdex m’għandniex 

Resource Centres għal dawn l-istudenti u dawn jattendu skola taħt l-istess saqaf 

tat-tfal tal-Primarja. Dan iservi ta’ ġid kemm għall-istudenti tal-iSpecial Unit kif 

ukoll għall-istudenti tal-primarja. L-istudenti tal-Primarja jitgħallmu jkunu iżjed 

tolleranti ma’ tfal bi bżonnijiet speċjali, jaċċettawhom u jagħmlu dak li jistgħu 

biex jgħinuhom. Fl-iskola Ta’ Sannat ngħixu ta’ kuljum b’mod prattiku l-

inklużjoni u d-diversita`. Dan jinħass mhux biss fl-istaff imma wkoll fost l-

istudenti u l-ġenituri tagħhom. Fl-istudenti li jattendu l-iskola Primarja Ta’ Sannat 

hija ħaġa naturali li jilagħbu ma’ tfal bi bżonnijiet speċjali u jgħinuhom f’dak 

kollu li jkollhom bżonn. Dan is-sens ta’ altruwiżmu jinħass sew tant li persuna li 

taħdem fil-qasam tal-edukazzjoni u l-inklużjoni sejħet lill-iskola tagħna The 

Caring School, l-iskola b’qalb kbira fejn tfal bi bżonnijiet speċjali jħossuhom 

milqugħa u maħbuba minn kulħadd. L-iskejjel sekondarji fejn imorru l-istudenti 

tagħna jirrimarkawlna li l-istudenti minn Ta’ Sannat huma l-iktar studenti li 

għandhom sens ta’ inklużjoni. 

Min-naħa tal-amministrazzjoni, il-Kap tal-iskola Ms Pauline Grech, bħall-

kapijiet ta’ qabilha, dejjem tara kif ittejjeb is-servizzi li toffri l-iskola b’mod 

speċjali għal studenti bi bżonnijiet speċjali. L-iskola hija mgħammra bl-aqwa 

faċilitajiet li jgħinu lil kull student skont il-bżonnijiet tiegħu. Membri mill-istaff 

tal-iskola bbenefikaw minn proġett tal-Erasmus Dealing with Autism, li minnu 

barra li ħadu taħriġ barra minn Malta, ġabu magħhom bagalja ta’ ideat u ħolm li, 

bil-għajnuna ta’ xi entitajiet, qed jarawhom ftit ftit iseħħu realta’. Żidna s-servizzi 

u minn dan kollu mhumiex qed igawdu biss l-istudenti tal-iskola ta’ Sannat imma 

wkoll l-iskejjel kollha t’Għawdex, kemm tal-Istat kif ukoll tal-Knisja.  

Tajjeb ngħidu li dan l-proġett kiseb rikonoxximent mill-Kummissjoni Ewropea 

bħala wieħed mill-aħjar proġetti tal-Erasmus + u li qed iħalli frott kbir billi aħna 

bħala skola mhux biss qed nagħtu servizz lill-komunita’ kollha t’Għawdex imma 

qed naqsmu dak li tgħallimna ma’ edukaturi u persuni oħra li jaħdmu jew jgħixu 

ma’ persuni li għandhom il-kundizzjoni tal-Awtiżmu. 

Fl-iskola Primarja Ta’ Sannat u l-Unit Speċjali ngħixu ta’ kuljum il-motto tal-

iskola...Learning Together. Iva, fl-iskola ta’ Sannat nitgħallmu flimkien u minn 

xulxin, studenti tal-Primarja, studenti bi bżonnijiet speċjali u issa billi ftaħna l-

orizzonti tagħna, anke ma’ studenti lil hemm minn xtutna. 

 


