
 
It-Teaching and Learning International Survey (TALIS) tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-

Iżvilupp Ekonomiku (OECD) huwa stħarriġ internazzjonali fuq skala kbira ta’ għalliema, kapijiet ta’ 

skejjel u tal-ambjent tat-tagħlim fl-iskejjel. Din in-nota tippreżenta sejbiet ibbażati fuq dak li 

rrappurtaw għalliema u kapijiet tal-iskejjel sekondarji mainstream tas-settur statali kif ukoll dak mhux 

statali. 

MALTA 

Min huma l-kapijiet tal-iskejjel, l-għalliema u l-istudenti fil-klassijiet tagħhom tal-lum? 

 It-tagħlim kien l-ewwel għażla ta’ karriera għal 69% tal-għalliema f’Malta u għal 67% fil-pajjiżi 

tal-OECD u ekonomiji oħra li pparteċipaw fit-TALIS. Rigward ir-raġuni għala ħadu din il-

professjoni, mill-inqas 93% tal-għalliema f’Malta stqarrew li l-motivazzjoni ewlenija kienet l-

opportunità li jinfluwenzaw l-iżvilupp tat-tfal jew li jikkontribwixxu lejn is-soċjetà. 

 Bħala medja, l-għalliema f’Malta għandhom 37 sena, età li hija inqas mill-età medja tal-

għalliema fil-pajjiżi tal-OECD u ekonomiji oħra li pparteċipaw fit-TALIS (44 sena). Aktar minn 

hekk, 12%  tal-għalliema f’Malta għandhom 50 sena u aktar (il-medja tal-OECD hi 34%). Dan 

ifisser li Malta se jkollha ġġedded madwar wieħed minn kull disa’ għalliema matul l-għaxar 

snin li ġejjin. 

Figura 1. Profili soċjo-demografiċi u tal-esperjenza tal-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel 

Riżultati bbażati fuq ir-risposti tal-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel tal-iskejjel sekondarji 

Nota: Jidhru biss dawk il-pajjiżi u ekonomiji li għandhom dejta disponibbli. 

Sors: OECD, TALIS 2018 Database, Tabelli I.3.17, I.3.21, I.3.1, I.3.5, I.3.9 u I.3.13 
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 Bħala medja, il-kapijiet tal-iskejjel f’Malta għandhom 48 sena, età li hija inqas mill-età medja 

tal-kapijiet tal-iskejjel fil-pajjiżi tal-OECD u ekonomiji oħra li pparteċipaw fit-TALIS (52 sena). 

Barra dan, 8% tal-kapijiet tal-iskejjel f’Malta għandhom 60 sena jew aktar, imqabbla mal-

medja ta’ 20%  fl-OECD. 

 Informazzjoni dwar id-distribuzzjoni tal-ġeneri fost l-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel 

tippermetti l-evalwazzjoni tal-grad ta’ żbilanċ bejn il-ġeneri fil-professjoni tat-tagħlim u d-

disparità bejn il-ġeneri meta jfittxu promozzjoni għal pożizzjonijiet ta’ tmexxija. F’Malta, 46% 

biss tal-kapijiet tal-iskejjel huma nisa, imqabbla ma’ 70% tal-għalliema. Dan jista’ jiġi mqabbel 

mal-medji tal-OECD ta’ 47% tan-nisa fost il-kapijiet tal-iskejjel u ta’ 68% fost l-għalliema. 

 Rigward l-ambjent tal-klassi, ir-relazzjonijiet bejn l-istudenti u l-għalliema huma b’mod 

ġenerali pożittivi, b’96% tal-għalliema f’Malta jaqblu li l-istudenti u l-għalliema ġeneralment 

imorru tajjeb flimkien. Madankollu, 30% tal-kapijiet tal-iskejjel jirrappurtaw atti regolari ta’ 

intimidazzjoni jew ibbuljar fost l-istudenti, li huwa ogħla mill-medja tal-OECD (14%). 

 F’Malta, 10% tal-għalliema jaħdmu fi skejjel fejn mill-inqas 10% tal-istudenti ġejjin minn sfond 

ta’ migranti (il-medja tal-OECD hija 17%). Fl-istess ħin 94% tal-kapijiet tal-iskejjel jirrappurtaw 

li l-għalliema tagħhom jemmnu li t-tfal u ż-żgħażagħ għandhom jitgħallmu li persuni minn 

kulturi differenti għandhom ħafna element komuni (il-medja tal-OECD hi 95%). 

 

Xi prattiki qed jużaw l-għalliema fil-klassi? 

 Fost il-firxa ta’ prattiki fit-tagħlim li t-TALIS jistaqsi lill-għalliema dwarhom, dawk il-prattiki 

mmirati biex itejbu l-immaniġjar tal-klassi u biex jiżguraw ċarezza fl-għoti ta’ struzzjonijiet 

huma applikati b’mod wiesa’, bħalma jsir fost il-pajjiżi u l-ekonomiji tal-OECD li ħadu sehem 

fit-TALIS. Ngħidu aħna, f’Malta 69% tal-għalliema jirrappurtaw li ta’ sikwit jikkalmaw studenti 

li jtellfu (il-medja tal-OECD hi 65%) u 81% jirrappurtaw li spiss jispjegaw kif temi qodma u 

ġodda huma relatati (il-medja tal-OECD hi 84%). 

 Prattiki li jitolbu li l-istudenti jħaddmu moħħhom, li huma rikonoxxuti importanti għat-tagħlim 

tal-istudenti, huma inqas mifruxa, b’nofs l-għalliema jagħmlu użu minn dawn il-metodi fl-

OECD. B’mod speċifiku, f’Malta 41% tal-għalliema jirrappurtaw li huma ta’ spiss jistaqsu lill-

istudenti biex jiddeċiedu waħedhom kif isolvu biċċa xogħol kumplessa, imqabbel ma’ 45% tal-

OECD. 

 Waqt lezzjoni tipika, l-għalliema jqattgħu medja ta’ 75% tal-ħin fil-klassi proprju fuq it-tagħlim, 

li huwa inqas mill-medja ta’ 78% fl-OECD. 

 Matul dawn l-aħħar ħames-għaxar snin, il-ħin mgħoddi fil-klassi proprju fuq it-tagħlim naqas 

f’madwar nofs il-pajjiżi u l-ekonomiji li pparteċipaw fit-TALIS. F’dawn l-aħħar għaxar snin, il-

ħin mgħoddi fil-klassi proprju fuq it-tagħlim naqas bi 2 fil-mija. 

 F’Malta 82% tal-għalliema jassessjaw b’mod regolari l-progress tal-istudenti tagħhom billi 

josservawhom u jipprovdulhom feedback immedjat (il-medja tal-OECD hi 79%); fl-istess ħin 

84% tal-għalliema jirrappurtaw li huma stess jamministraw l-assessjar tal-istudenti tagħhom 

(il-medja tal-OECD hi 77%) u 40% tal-għalliema spiss iħallu lill-istudenti jevalwaw il-progress 

tagħhom (il-medja tal-OECD hi 41%). 

 B’mod ġenerali, maġġoranza kbira ta’ għalliema u kapijiet tal-iskejjel jikkunsidraw li l-kollegi 

tagħhom huma miftuħin għall-bidla u li l-iskejjel tagħhom huma postijiet li kapaċi jadottaw 

prattiki innovattivi. F’Malta, 80% tal-għalliema jirrappurtaw ukoll li huma u l-kollegi tagħhom 

jissapportjaw lil xulxin fl-implimentazzjoni ta’ ideat ġodda. Dan mhux differenti wisq mill-

medja tal-pajjiżi u l-ekonomiji tal-OECD li ħadu sehem fit-TALIS (78%). 
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Kif jitħarrġu l-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel? 

 Matul l-edukazzjoni u t-taħriġ inizjali tagħhom, 82% tal-għalliema f’Malta ngħataw taħriġ dwar 

il-kontenut tas-suġġett, il-pedagoġija u prattiki fil-klassi – persentaġġ ogħla mill-medja tal-

pajjiżi u ekonomiji oħra li pparteċipaw fit-TALIS (79%). F’Malta, 50% tal-għalliema rrappurtaw 

li ħadu sehem f’xi tip ta’ taħriġ inizjali formali jew informali meta ngħaqdu mal-iskola attwali 

tagħhom, imqabbel ma’ 42% tal-għalliema fost il-pajjiżi u l-ekonomiji li ħadu sehem fit-TALIS. 

 Filwaqt li l-kapijiet tal-iskejjel fl-OECD ġeneralment iqisu li l-mentoraġġ huwa importanti għax-

xogħol tal-għalliema u kif imorru l-istudenti, 22% ta’ għalliema ġodda (b’sa ħames snin 

esperjenza) għandhom mentor assenjat magħhom. F’Malta dan il-persentaġġ jammonta għal 

23%. 

 Medjament, fl-OECD il-mexxejja tal-iskejjel normalment għandhom livell milħuq ta’ 

edukazzjoni ogħla mill-għalliema. Madanakollu, nofshom biss itemmu kors jew programm ta’ 

taħriġ għal kapijiet tal-iskejjel mill-inqas darba qabel isiru kapijiet ta’ skejjel. F’Malta 75% tal-

mexxejja tal-iskejjel temmew kors jew programm fl-amministrazzjoni tal-iskola jew taħriġ 

għall-kapijiet tal-iskejjel (il-medja tal-OECD hi 54%), u 79% temmew programm jew kors fit-

tmexxija ta’ skola (il-medja tal-OECD hi ta’ 54%), qabel saru kapijiet ta’ skejjel. 

Figura 2. Taħriġ inizjali u kontinwu 

Riżultati bbażati fuq ir-risposti tal-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel tal-iskejjel sekondarji 

 

Nota: Jidhru biss dawk il-pajjiżi u ekonomiji li għandhom dejta disponibbli. 

Sors: OECD, TALIS 2018 Database, Tabelli I.4.14, I.4.28, I.4.39, I.4.64, I.5.2 u I.5.10. 
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 Il-parteċipazzjoni f’taħriġ kontinwu (In-Service Training) hija komuni fost l-għalliema u l-

kapijiet tal-iskejjel f’Malta, b’91% tal-għalliema (il-medja tal-OECD hi 94%) u 100% tal-kapijiet 

tal-iskejjel (il-medja tal-OECD hi 99%) jattendu għal mill-anqas attività waħda ta’ żvilupp 

professjonali fis-sena qabel sar dan l-istħarriġ. 

 L-attendenza għal korsijiet u seminars hija waħda mill-aktar tipi popolari ta’ żvilupp 

professjonali għall-għalliema fl-OECD. F’Malta, 84% tal-għalliema jipparteċipaw f’dan it-tip ta’ 

taħriġ, filwaqt li 28% tal-għalliema jieħdu sehem f’taħriġ ibbażat fuq tagħlim bejn il-pari u 

kkowċjar. Huwa interessanti li wieħed jinnota li l-għalliema fl-OECD jirrappurtaw li l-iżvilupp 

professjonali bbażat fuq kollaborazzjoni u approċċi kollaborattivi fit-tagħlim huwa l-aktar li 

jħalli impatt fuqhom. 

 L-għalliema f’Malta jidhru li huma sodisfatti bit-taħriġ li rċevew, peress li 71% rrappurtaw li 

dan  kellu impatt pożittiv fuq il-prattika tat-tagħlim, persentaġġ li huwa inqas mill-medja tal-

pajjiżi u l-ekonomiji tal-OECD li ħadu sehem fit-TALIS (82%). Huwa veru wkoll li għalliema li 

rrappurtaw li pparteċipaw f’dan it-taħriġ li ħalla impatt fuqhom, għandhom it-tendenza li juru 

livelli ogħla ta’ awtoeffikaċja u sodisfazzjoni mix-xogħol. 

 Iżda, skont l-għalliema, hemm nuqqasijiet f’xi oqsma ta’ żvilupp professjonali. Fl-OECD, l-

iżvilupp ta’ ħiliet avvanzati  fl-ICT huwa wieħed mill-oqsma fejn l-għalliema għandhom bżonn 

aktar taħriġ, flimkien mat-tagħlim lil studenti b’ambiti multikulturali/multilingwi u t-tagħlim 

ta’ studenti bi bżonnijiet speċjali. Fost dawn it-tliet oqsma, l-għalliema f’Malta esprimew 

ħtieġa għolja għal taħriġ fit-tagħlim lil studenti bi bżonnijiet speċjali.  

 

It-tagħlim lil studenti b’livelli ta’ abbiltà u bżonnijiet differenti 

 Bħala medja f’Malta, 23% tal-għalliema jaħdmu fi klassijiet b’mill-inqas 10% tal-istudenti li 

għandhom bżonnijiet speċjali (jiġifieri, dawk l-istudenti li ġew formalment identifikati bi bżonn 

speċjali fit-tagħlim għax huma mentalment, fiżikament jew emozzjonalment żvantaġġati), li 

huwa viċin tal-medja tal-pajjiżi u l-ekonomiji tal-OECD li ħadu sehem fit-TALIS (27%). 

 F’Malta, 64% tal-għalliema kienu mħarrġa biex jgħallmu f’ambjenti fejn hemm abbiltajiet 

imħallta bħala parti mit-taħriġ u l-edukazzjoni formali tagħhom bħala għalliema, filwaqt li 36% 

tal-għalliema, bħala medja, ħassewhom preparati biex jgħallmu f’ambjenti bħal dawn meta 

temmew l-istudji tagħhom. 

 Aktar minn hekk, għalkemm fl-aħħar tnax-il xahar qabel dan l-istħarriġ 31% tal-għalliema, 

bħala medja, ipparteċipaw f’attivitajiet ta’ żvilupp professjonali li jinkludu t-tagħlim lil studenti 

bi bżonnijiet speċjali, it-taħriġ biex jgħallmu studenti bi bżonnijiet speċjali huwa t-tema bl-

ogħla persentaġġ ta’ għalliema li rrappurtaw ħtieġa kbira għalih fl-iżvilupp professjonali 

tagħhom – 20% f’Malta (imqabbel ma’ 22% fl-OECD). 

 Bħala medja, f’Malta, 29% tal-kapijiet tal-iskejjel jirrappurtaw li t-tagħlim ta’ kwalità fl-iskejjel 

tagħhom qed ikun imxekkel minħabba nuqqas ta’ għalliema kompetenti biex jgħallmu 

studenti bi bżonnijiet speċjali (imqabbel ma’ 32% fl-OECD). 
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Figura 3. Ħarsa ħafifa lejn it-tagħlim ta’ studenti b’livelli ta’ abbiltajiet u bżonnijiet differenti 

Riżultati bbażati fuq ir-risposti tal-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel tal-iskejjel sekondarji 

Nota: Jidhru biss dawk il-pajjiżi u ekonomiji li għandhom dejta disponibbli. 

Sors: OECD, TALIS 2018 Database, Tabelli I. 3.28, I. 4.13, I. 4.20, I. 5.18, I. 5.21 u I. 3.63. 

Karatteristiċi ewlenin tat-TALIS 2018 

It-TALIS jagħmel użu minn kwestjonarji amministrati lill-għalliema u lill-kapijiet tal-iskejjel sabiex 

tinġabar informazzjoni. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jiġġenera tagħrif komparabbli 

internazzjonalment li huwa relevanti biex jiżviluppa u jimplimenta politiki ffukati fuq mexxejja tal-

iskejjel, għalliema u tagħlim, b’enfasi fuq dawk l-aspetti li jaffettwaw it-tagħlim tal-istudenti. Huwa 

jagħti vuċi lill-għalliema u lill-mexxejja tal-iskejjel u jippermettilhom li jagħtu kontribut fl-analiżi u l-

iżvilupp ta’ politika edukattiva f’oqsma ewlenin. 

 

L-ewwel nett, it-TALIS jgħin lil dawk li jfasslu l-politika biex jirrevedu u jiżviluppaw politiki li jippromovu 

l-professjoni tat-tagħlim u l-aħjar kundizzjonijiet għal tagħlim effettiv. It-tieni, it-TALIS jgħin lill-

għalliema, lill-mexxejja tal-iskejjel u lill-partijiet interessati fl-edukazzjoni sabiex jirriflettu u jiddiskutu 

l-prattika tagħhom u jsibu modi kif itejbuha. It-tielet, it-TALIS jibni fuq riċerka passata, filwaqt li jagħti 

tagħrif lir-riċerkaturi għall-ħidma futura tagħhom. 

 

 Kienu magħżula disa’ temi ewlenin biex jidħlu fl-istħarriġ tat-TALIS 2018: il-prattiki tat-tagħlim 

tal-għalliema; it-tmexxija tal-iskola; il-prattiki professjonali tal-għalliema; l-edukazzjoni u t-

tħejjija inizjali tal-għalliema; il-feedback u l-iżvilupp tal-għalliema; il-klima tal-iskola; 

sodisfazzjon mix-xogħol; temi ta’ riżorsi umani fit-tagħlim u r-relazzjoni mal-partijiet 

interessati; u l-awtoeffikaċja tal-għalliema. Żewġ temi trasversali (cross-cutting) ġew miżjuda 

mal-lista: l-innovazzjoni; u l-ekwità u d-diversità. 



6 | Malta - Nota tal-Pajjiż - Riżultati TALIS 2018 

© OECD 2019  »  Volume I: Teachers and School Leaders as Lifelong Learners   

 Il-popolazzjoni internazzjonali li għaliha huwa mmirat it-TALIS hija magħmula mill-għalliema 

tas-sekondarja u l-kapijiet tagħhom fl-iskejjel mainstream tas-settur statali u dak privat. It-

TALIS 2018 offra tliet għażliet addizzjonali: ħmistax-il pajjiż u ekonomiji għamlu wkoll stħarriġ 

fost l-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel primarji tagħhom (ISCED livell 1), ħdax-il pajjiż u 

ekonomiji għamlu dan fi skejjel sekondarji ogħla (ISCED livell 3), u disa’ pajjiżi u ekonomiji, 

fosthom Malta, għamlu l-istħarriġ fl-iskejjel li pparteċipaw fil-Programm għall-Valutazzjoni 

Internazzjonali tal-Istudent (PISA) tal-2018 tal-OECD. 

 F’kull pajjiż, kampjun rappreżentattiv ta’ 4000 għalliem u l-mexxejja tal-iskejjel tagħhom minn 

200 skola ntgħażlu b’mod aleatorju għal dan l-istudju. Fil-komponenti kollha tal-istħarriġ, bejn 

wieħed u ieħor 260,000 għalliem wieġbu l-istħarriġ, li jirrappreżentaw iktar minn 8 miljun 

għalliem fi 48 pajjiż u ekonomija li ħadu sehem. F’Malta, 1656 għalliem fl-iskejjel sekondarji  u 

54 kap tal-iskola wieġbu għall-kwestjonarju tat-TALIS. 

 Is-sejbiet tat-TALIS 2018 se jkunu ppubblikati f’żewġ volumi. L-ewwel volum, Teachers and 

School Leaders as Lifelong Learners, ippubblikat fid-19 ta’ Ġunju 2019, jesplora d-dimensjoni 

tat-tagħrif u l-ħiliet tal-għalliema u l-professjonaliżmu tal-mexxejja tal-iskejjel. It-tieni volum, 

Teachers and School Leaders as Valued Professionals, li se jiġi ppubblikat fil-bidu tal-2020, se 

jiffoka fuq il-prestiġju, l-opportunitajiet tal-karriera, il-kultura kollaborattiva u r-

responsabbiltà u l-awtonomija.  

 
Dan ix-xogħol huwa ppubblikat taħt ir-responsabbiltà tas-Segretarju Ġenerali tal-OECD. L-opinjonijiet espressi u l-

argumenti ttrattati hawnhekk mhux neċessarjament jirriflettu l-fehmiet uffiċjali tal-pajjiżi membri tal-OECD. 

Dan id-dokument, kif ukoll kull informazzjoni u mappa inklużi hawn, huma bla preġudizzju għall-istatus ta’ jew is-

sovranità fuq kwalunkwe territorju, għad-delimitazzjoni tal-fruntieri u l-konfini internazzjonali u għall-isem ta’ 

kwalunkwe territorju, belt jew zona. 
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