70. L-Onor. Therese Comodini Cachia, l-Onor. Mario de Marco u l-Onor. David Agius
f’isem l-Oppożizzjoni jipproponu:
Mozzjoni li tirrevoka 1-Avviż Legali Nru 243 tal-2017
Billi konsegwenti għal poteri mogħtija fl-Att dwar 1-Amministrazzjoni Pubblika, il-Gvern
ippreżenta quddiem il-Parlament l-Avviż Legali 243 tal-2017 li jdaħħal fis-seħħ l-Ordni tal2017 dwar it-Twaqqif bħala Aġenzija tal-Istitut għall-Edukazzjoni;
Billi b'dan l-Avviż Legali ġie revokat l-Istitut għall-Edukazzjoni li kien twaqqaf permezz talAvviż Legali 140 tal-2015 kif emendat bl-Avviż Legali 240 tal-2015 filwaqt li waqqaf
Agenzija, Istitut għall-Edukazzjoni;
Billi l-funzjonijiet primarji ta' dak l-Istitut kienu u minkejja li ġie trasformat f’Aġenzija,
għadhom dawk li jipprovdi formazzjoni fil-professjoni tal-għalliema, jipprovdi programm ta'
taħriġ professjonali kontinwu, jaħdem fil-qasam ta’ 'educational leadership', jiżviluppa viżjoni
għall-iskejjel, ikun hub għall-edukaturi fejn tista' ssir riċerka u tittieħed azzjoni, u jkun forum
ta' diskussjoni għal politika fil-qasam tal-edukazzjoni;
Billi taħt id-dell tat-trasformazzjoni tal-Istitut għal Aġenzija, dan l-Istitut ġie żvestit minn kull
awtonomija u ġie rez il mano lungo tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol;
Billi f’dan it-tibdil it-tmexxija tal-Istitut għaddiet minn Bord rappreżentattiv tal-istakeholders
kollha għal tmexxija mis-Segretarju Permanenti tal-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol;
Billi tali kambjament fit-tmexxija ta' dan l-Istitut flimkien mat-tħassir tal-obbligu talawtonomija preċedentement impost, jagħmel minn din 1-Aġenzija struttura kkontrollata millMinisteru u ċjoè mis-Segretarju Permanenti li issa taqa’ esklussivament taħt is-superviżjoni
diretta tiegħu waqt li tkun immexxija minn Chief Executive Officer li jidher li jirrispondi
direttament lill-Ministru jew is-Segretarju Permanenti u obbligat jimplimenta l-politika talGvern b'tali mod li kważi kważi tali Aġenzija hija fir-realtà dipartiment tal-Gvern u mhux
Aġenzija indipendenti u awtonoma;
Billi tali kambjament fit-tmexxija ta' dan l-Istitut ġab miegħu wkoll l-effett li ġie revokat linkarigu tal-Bord tat-tmexxija, hekk kif ġiet revokata l-ħatra ta' kull membru li qabel kien
maħtur fuq dan il-Bord;
Billi konsegwentement l-Aġenzija issa ma tinkludix fiha rappreżentanti ta' kull entità li
għandha jew qiegħda twettaq responsabbilità fl-edukazzjoni u li hija direttament affettwata bilpolitika għall-edukazzjoni u li għandha interess li tipparteċipa mill-qrib fil-qadi tal-funzjonijiet
ta' din l-Aġenzija;
Billi dan jirrifletti tħaddin ta' politika msejsa fuq l-implimentazzjoni ta' dak li jiddetta l-Gvern
u 1-Ministru, fuq tfassil ta' politika għall-edukazzjoni li ma tirriflettix ir-realtajiet talprofessjoni, tal-klassi, tal-iskola, tal-istudenti u l-ġenituri;
Billi dan jirrifletti tħaddin ta' politika msejsa fuq Gvern li ma jismax lil dawk li l-aktar huma
milquta mill-politika għall-edukazzjoni;

Billi dan huwa pass lura fit-tmexxija tal-politika tal-edukazzjoni ta' pajjiżna fejn il-Gvern
għażel li jkeċċi lill-istakeholders mill-istruttura li hija fdata biex toħloq viżjoni għall-iskejjel li
l-istakeholders stess iridu jmexxu u jaħdmu fihom; tkun lok ta' diskussjoni dwar l-istess
politika fl-ambitu ta' liema l-istakeholders għandhom kontribut espert x'jagħtu; u toffri
programmi ta' taħriġ relatati mal-professjoni fl-ambitu ta' liema l-istakeholders ukoll
għandhom kontribut espert x'joffru;
Għal dawn ir-raġunijiet jeħtieġ għalhekk li l-Avviż Legali 243 tal-2017 jiġi revokat u għalhekk
din il-Kamra, tirriżolvi u tiddeċiedi li l-Avviż Legali 243 tal-2017 ikun revokat, annullat u
dikjarat bla ebda effetti fil-liġi.
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Il-mozzjoni m’għaddietx fis-Seduta Nru 66 tat-Tnejn 18 ta’ Diċembru 2017.

