
Onorevoli Ministru, Mistiedna Speċjali, Surmast, Staff, u student shabna, 

Illum iltqajna hawn biex flimkien niċċelebraw il-kisba tal-green flag. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lil Onorevoli Ministru Cristina, l-Professur 

Pace, u mistiedna distinti oħra li oġobhom jingħaqdu magħna f’dan il-jum speċjali. Nitlobkom biex tħarsu ħarsa warajkom u taraw sala mimlija 

studenti u staff li mingħajr l-għajnuna tagħhom u l-parteċipazzjoni attiva, ma konniex naslu sa hawn.  

Kif stajtu taraw mill-klip li ppreparajna, kelna diversi avvenimenti differenti li għenuna bħala skola ningħaqdu flimkien u nsaħħu l-prinċipji 

tagħna l-aktar dawk ambjentali. Huwa pjaċir tagħna, illi ngħidu li aħna, bħala kumitat, irnexxielna niksbu il-greenflag wara biss sena. Dan, 

għalina kien ifisser ħafna xogħol, sagrifiċċju, u impenn sħiħ. Iżda bl-għajnuna u l-għaqda tal-kumitat kollu, flimkien ma’ l-għalliema Ms Odette 

Fsadni, wasalna għal dan il-premju prestiġjuz. 

Matul din is-sena u nofs li aħna ilna nipparteċipaw f’EkoSkola, ħabbatna wiċċna ma’ diversi sitwazzjonijiet li għinuna nikbru u nitgħallmu ħafna. 

L-ewwel sena kienet iebsa ferm biex flimkien bdejna nimxu pass pass fil-proċċess ta’ dan il-proġett.  

Pero għenuna diversi nies fl-iskola biex stajna wettaqna l-attivitajiet tagħna, pero kburin li x-xogħol kien kollu ħidma tal-membri tal-kumitat. 

Kull ġimgħa arana niltqgħu niddiskutu, naħdmu u nippjanaw attivitjiet u naraw li l-proċess qed jiġi mħaddem kif suppost. Ma konniex bdejna 

naħsbu fl-awards, kien aktar moħna fil-prinċipju li nħadmu l-proġett tajjeb. Pero wara ħafna suċċessi li kelna, applikajna u ħadna r-rigal li 

ħdimna għalih. Hawn ta’ min insemm l-għajnuna siewja tal-koordinatriċi Ms. Audrey Gauci, li attendiet magħna laqgħat biex tigwidana fil-

ħsibijiet u l-pjanijiet tagħna. Din is-sena l-kumitat iddeċieda li aktar jiffoka fuq prinċipju wieħed aktar milli naħdmu fuq attivitajiet inġenerali. 

Qegħdin naħdmu aktar fuq il-prinċipju ta’ l-żvilupp sostenibbli u ...... 

GABRIEL: ROBERT..ROBERT...INTI TAĦSEB LI HAWNHEKK KULĦADD QED JIFHEM JEW JAF XI TFISSER DIN IL-KELMA?(gabriel jibda tiela hdejn 

robert .... ) 

Robert: Għandek ragun gabriel..ħa nfiehem fil-qosor l-għan tagħna x’ifisser. Żvilupp sostenibbli ifisser li ahna nkunu nistgħu naqdu l-bżonnijiet 

prezenti, mingħajr ma nagħmluha iktar diffiiċli għall-generazzjonijiet li ġejjin, biex jilħqu l-bżonnijiet tagħhom.  

 

 



Gabriel: ALLURA INTOM TA’ EKOSKOLA, HA TAGHMLU SENA TAHDMU GHAL GID TAD-DINJA U TAL-GENERAZZJONI FUTURA?  

Robert: Ifhem din gabriel, aħna ħdimna fl-iskola ma’ sħabna, ma’ l-għalliema, mal-kommunita li żaruna. Issa dawn għaddejnilhom il-messagg 

ċar u ntlaqat tajjeb.Ħdimna permezz ta’ diversi attivitajiet relatati ma’ dan, fosthom, clean up days, parteċipazzjoni waqt s-sezzjoni tal-

parlament ta’ ekoskola, taħriġ dwar il-ħidma tagħna ma’ skola oħra fejn għenihom jifhmu aħjar l-proġett. 

Gabriel: ALLURA INTI QED TGĦID LI JIGU SKEJJEL OHRA HAWN MAGĦKOM? U KIF TGĦINHOM? 

Robert: Iva is-sena l-oħra ġiet skola, u flimkien ddiskutejna l-ideat tagħna u għenihom kif għandhom jimxu fil-progett. Kienet esperjenza sabiha, 

tant li l-gimgħa d-diehla stess gejja skola oħra zzurna biex flimkien naraw kif ha ngħinu lil xulxin. Magħna jkun hemm l-għalliema tal-proġett 

stess u bejnithom jaqsmu l-ideat u jgħinu lil xulxin. 

Ma’ nistgħux ma nsemmux il-proġett tal-Young Reporters for the Environment. Proġett li nbeda eżatt ma’ ekoskola u tmexxa mill-istess link 

teacher, u li bi pjaċir ngħidu li mill-iskola tagħna kellna erba’ rebbieħa, fosthom l-ewwel post f’Malta u award internazzjonali.  

Il-klip tal-bidu, ta’ idea ta’ kif beda dan ix-xoghol kollu. Kienu mumenti diffiċli u ta’ ħsieb li naraw kif nifthemu, u nfasslu l-pjan. Kulħadd kellu 

rwol differenti u kelna suċċess f’kull attivita għax ġbidna ħabel wieħed.  Inizzjattiva oħra kienet li ħdimna biex kemm jista’ jkun jibda jintuża 

iktar l-email u l-moodle biex jintbagħtu noti u xogħol minn fuq il-kompjuter, minn flok dan jiġi  ipprintjat. Membru minn tal-kumitat beda wkoll 

jibgħat artikli u filmati ta’ ġrajjiet kurrenti.  

Għall-ħabta ta’ nofs is-sena skolastika li għaddiet, il-kumitat ġietu l-idea li japplika għas-silver award. Bil-għajnuna t’Alla, dan l-award ħadnieh, u 

għalhekk bdejna immedjatament naħdmu għall-greenflag. F’settembru li għadda, eżatt kif dħalna mill-vaganzi, bdejna l-ħidma tagħna għall-

ġurnata hekk mistennija fejn ġew l-ġurija u jaraw ix-xogħol tagħna. Kienet esperjenza sabiha. Għalkemm l-eċitament ma naqasx, imma konna 

ppreparti sew, u kull membru kien fiduċjuz fix-xogħol li għamel.  

Ovvjament, għalkemm ġibna l-greenflag, aħna bħala kumitat għandna d-dmir li nibqgħu naħdmu u nistinkaw favur l-ambjent. Ħa nżommu l-

bandiera għal sentejn, pero aħna nixtiequ li mhux għax issa ġibna dak li ħaqna, naħsbu li wasalna u spiċċajna l-proġett. Imma ejja narawh bħala 

l-bidu ta’ skola ġdida bit-titlu ta’ ‘ekoskola’.  

 



Gabriel: Prosit tassew Robert, mela issa kemm ntellgħu l-bandiera jonqos u lesti.. 

Mhux biss ntajru l-bandiera nridu, imma fid-dmir li nibqgħu nħaddnu l-prinċipji tagħna.Aħna bħala kumitat nridu naraw li komplu nsaħħu l-

ideat tagħna u l-valuri ambjentali. Intom studenti, nħeġġiġkom tipparteċipaw bis-sħiħ fl-attivitajiet u tkunu attivi fil-klassi, fil-grounds u anke 

fid-djar tagħkom. Intom għalliema, komplu bix-xogħol siewi tagħkom, fejn tgħinu lil istudent jagħraf aħjar l-irwol tiegħu fis-soċjeta bħala 

student, kif ukoll bħala student nisrani fis-soċjeta’. Nisrani, li irid jkollu kuxjenza ambjentali lejn pajjizu.  

Gabriel: Allura din is-sena ha tohduha relaxed la għandkom sentejn bil-bandiera u t-titlu lest ... 

Le Gabriel, x-xogħol u l-progett hemm ħa jibqa. Fil-bidu tas-sena konna okkupati naħdmu għal ġurnata meta ġejjin il-ġurija. Mbagħad ħdimna 

fuq il-programm tal-lum. Dan isir kollu waqt ħin ta’ brejk darba f’ġimgħa, allura ma nistgħux nżidu aktar xogħol. Imma biddilna xi strateġiji kif 

ħa naħdmu fil-ġranet li ġejjin. Mill-bidu ta’ din is-sena skolastika, erġajna għamilna l-action plan, u bdejna naħdmu fuq attivitajiet li għandhom 

isiru matul din is-sena skolastika.  

Din is-sena ma aħniex qed nahsbu għal ħafna attivitajiet. Imma qed naħdmu fuq għan wieħed, dak li naħdmu fuq l-rwol attiv attiv tagħna l-

istudenti f’dinja sostenibli permezz tal-volontarjat. Bdejna bi clean ups ġewwa l-iskola stess. Dan sar barra l-ħin ta’ l-iskola, u l-istudenti li 

attendew taw xogħol tajjeb ħafna. Din l-attivita’ tidher li ntlaqtet tajjeb ħafna u għalhekk bi ħsiebna li nibqgħu nagħmluha fil-xhur li gejjin.  

Pjan ieħor li ħa jinbeda din is-sena hu li naħdmu fuq temi relatati ma’ s-sehem ta’ l-istudenti fil-komunita, temi bħal konservazzjoni ta’ l-ilma u 

oħrajn. L-kumitat diga fassal pjan ta’ kif ħa jgħin lil għalliema fuq temi għad-diskussjoni li ħa jiġu intużati waqt il-tutor session.  

Gabriel: Robert, inti taf kemm ħdimna bħala skola f’dak li jidħol ICT u xogħol interattiv. Issa bħala ekoskola ma’ ħsibtux għal xi xogħol hekk..kif 

naqbad nghid...fuq il-komputer?   

Robert: Iva l-kumitat hu konxju ta’ l-izviluppi li jsiru fl-iskola, u jemen li jrid jaħdem id f’id ma’l-ethos u l-prinipji tas-seminarju. Għalhekk 

għamilna l-ewwel tliet xhur wara l-vaganzi naħdmu fuq website ġdida li nixtieq li nipprezentawha llum.... 

Hawnhekk tistgħu ssibu kull informazzjoni relatata mal-ħidma tagħna. Ix-xogħol tas-site kien kollu ta’ l-istudenti Michael Gauci u Luke Scicluna, 

bl-għajnuna ta’ l-għalliema Ms.Odette. Hu ta’ importanza kbira għalina li għandna membri li jagħtu sehemhom b’tant impenn u dedikazzjoni  



Nixtieq hawnhekk nieħu l-opportunita biex ngħid illi fis-sena u nofs li l-iskola ilha tipparteċipa fil-programm ta’ EkoSkola, l-istudenti kollha u l-

istaff dejjem qablu u għenu lill-kumitat. Ukoll, jidher biċ-ċar li il-programm ta’ EkoSkola qiegħed iħalli l-frott tiegħu b’mod pozittiv, mhux biss 

fuq l-ambjent tal-iskola, iżda wkoll fuq l-istudenti nfushom.  

Barra minn hekk f’dawn l-aħħar ġimgħat saru l-ischool audits. Aħna konna kuntenti ħafna meta sirna nafu li l-awdituri kienu ħa jiħu jsegwu 

laqa’ minn tagħna. Konnha aktar u aktar kuntenti meta mbagħad ħareg ir-rapport tal-awdituri, u l-kummenti fuq EkoSkola kienu ferm pozittiv. 

Ma nistgħax nagħlaq mingħajr ma’ nagħmel xi ringrazzjamenti. Nixtieq nirringrazzja b’mod speċjali lill-kumitat kollu tal-EkoSkola flimkien mal-

link teacher Ms Odette Fsadni, tad-dedikazzjoni, is-suggerimenti u l-għajnuna tagħhom. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-istaff kollu, u lill-istudenti, 

tal-parteċipazzjoni tagħhom b’mod attiv.  

Fl-aħħar nixtieq nirringrazja lill-Viċi President - Luke Scicluna, għaliex issa kemm jien, u kif ukoll hu, wasalna fit-tmiem il-ħames sena skolastika 

tagħna allura ħa ngħaddu l-irwoli tagħna lill- Colin Deguara biex ikun il-president u lil Mark Vassallo bħala l-viċi president. 

Grazzi ta’ l-attenzjoni!  

 

 

  


