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L-ewwel nett grazzi tal-istedina li għamiltuli llum.  L-Futur tal-Edukazzjoni f’Għawdex 
huwa tema mportanti ħafna, u l-kompożizzjoni ta’ dan il-panel jindika dan hekk kif 
għandna il-preżenza tal-MCAST u l-Univerżita.  Il-Futur iġib miegħu sfidi.  L-isfidi li qed 
naraw illum ġejjin minn realtajiet ġodda li qed insibu quddiemna.  Kif kelli il-mod ngħid 
f’okkażjonijiet oħra, l-isfidi ġejjin mill-fatt li qed naffaċċjaw realtajiet ġodda, u hawn ħa 
nsemmi uħud minnhom. 
 
Il-Bidla għall-Karozzi elettriċi 
 
F’dan il-qasam għandna sfidi kbar.  Skont l-istrateġija maħruġa mill-Unjoni Ewropeja 
fuq is-Sustainable and Smart Mobility kull vettura fuq it-triqat tagħna sal-2050 trid tkun 
zero emissions.  Fil-każ ta’ Għawdex il-Gvern kemm-il darba semma li Għawdex jiġi 
carbon neutral qabel Malta.  Din hija proposta li naqblu aħna għax konna aħna stess 
li ressaqniha quddiem il-Gvern biex tiġi kkunsidrata. 

 
F’diskussjonijiet li kellna organizzata mill-Foundation for Transport konna urejna l-
ħtieġa li jiġi assigurat li Għawdex ikollna tekniċi kwalifikati fit-tiswija tal-electric 
vehicles.  Ġa din hija sfida kbira għal Malta, aħseb u ara għal Għawdex. 
 
Li Għawdex ikollu numru ta’ tekniċi kwalifikati f’dan il-qasam hija ta’ importanza kruċjali 
u strateġika għal din il-bidla.  Biex Għawdex isir carbon neutral qabel Malta, jenħtieġ li 
persuna jkollha l-kunfidenza li se ssib tekniċi kwalifikati f’dan il-qasam.  F’dawn l-aħħar 
xhur rajna wkoll żieda kbira fit-turiżmu domestiku.  Dan ifisser li iktar ma n-nies jaqilbu 
għall-karozzi elettriċi u dawn jitilgħu bihom Għawdex, huwa mportanti li jkollhom il-
kunfidenza li se jsibu tekniċi kwalifikati f’Għawdex stess.  U hekk kif gradwalment 
nibdew naraw din il-bidla fil-karozzi tal-kiri, u aħna nafu li suq importanti għal Għawdex 
huma t-turisti barranin li jiġu jew għal ġurnata jew għall-iktar jiem, huwa mportanti li 
Għawdex ikun jista’ jikkejterja għal dawn il-ħtiġijet. 
 
Imma huwa mportanti wkolli li niffaċilitaw l-attendenza tal-ħaddiema residenti 
f’Għawdex għal dawn il-korsijiet.  Waqt li nifhmu li l-parti prattika tenħtieġ stabbiliment 
armat, il-parti teoretika tista’ ssir onlajn.  Jistgħu ukoll is-sessjonijiet isiru f’ħinijiet 
prattiċi li jiffaċiltaw l-ivjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer.  U li tingħata għajnuna lill-employers 
biex jikkumpensaw speċjalment għall-ħin li jintilef fl-ivjaġġar bejn iż-żewġ gżejjer. 
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Il-Green Economy  
 
Fl-10 ta’ Ġunju 2021 intervenejt fil-proċess ta’ konsultazzjoni għall-pjan strateġiku 
għall-MCAST 2022 – 2027.  Ħadt pjaċi nintervjeni f’dan il-proċess u tkellimt kif l-
MCAST jista’ jkoll rwol importanti f’Għawdex u għalhekk nixtieq li l-kollaborazzjoni bejn 
is-settur privat u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha tkompli tissaħħaħ. 
 
Wieħed mit-tremi trażverżali li pproponiet l-istrateġija tal-MCAST – transversal theme 
2 kienet propju tindika li waħda mit-temi li fuqhom għanda tibni l-MCAST hija dik li 
tinbena greener workforce,u  li titnaqqas il-carbon footprint. 
 
Propju l-Kamra tan-Negozju għal Għawdex temmen li l-ekonomija l-ħadra tista’ tkun 
niċċa mportanti f’dan il-qasam għal Għawdex. 
 
U hawnhekk nagħmel invit lill-Univerżita ta’ Malta li tikkunsidra wkoll il-ħolqien ta’ 
fakulta’ speċjalizzata f’Għawdex fuq il-Green Economy.  F’diversi fora nternazzjonali 
l-Kamra dejjem uriet il-potenzjal li gżejjer jista’ jkollhom biex fuqhom jiġu ttestjati 
teknoloġiji ġodda li jnaqqsu l-emissjonijiet tal-karbonju, qabel dawn jiġu mplimentati 
fuq livell nazzjonali.  Din il-fakulta għandha timrah wkoll fuq ir-riċerka u tipprova tattira 
wkoll studenti nternazzjonali. 
 
Għawdex ma jistax ikun kollox għal kulħadd, imma din hi xi ħaġa li taqbel mal-viżjoni 
nazzjonali għal Għawdex.  L-eżempju tal-Queen Mary University of London f’Għawdex 
jurina li hemm potenzjal qawwi li jista’ jiġi sfruttat. 
 
Id-Diġitalizzazjoni 
 
Waħda mill-azzjonijiet taħt strategic objectives 2 li kienet pproponiet l-MCAST fil-pjan 
strateġiku tagħha kienet li ssaħħaħ il-kwalita u r-rilevanza tal-espjenza tat-tagħlim u kif 
jista’ jkun hemm innovazzjoni fil-kurrikulu speċjalment fejn jidħlu l-ħiliet diġitali. 
 
Dan għandu rilevanza kbira għal Għawdex.  F’webinar li kont qed immexxi fl-uffiċċju li 
għandha l-Kamra tal-Europe Direct ittrattajna propjament id-Digital Marketing u r-rwol 
tal-content creators.  Bqajt sorpriż bl-interaction li nħolqot speċjalment minn negozji 
żagħar f’Għawdex, li forsi m’għandhomx riżorsi biżżejjed biex iqabbdu professjonisti u 
li għalhekk din is-sessjoni ta’ siegħa kienet ta’ mportanza għalihom.  Mistoqsijiet 
sempliċi bħal kwalita tal-post li qed ittella u kull kemm trid tippostja, urew li jekk 
jingħataw ċertu ħiliet bażiċi jistgħu faċilment itejbu l-operat tagħhom. 
 
Il-COVID-19 wera iktar minn qatt qabel l-importanza tad-diġitalizzazjoni għan negozji 
ż-żagħar biex huma jibqgħu għaddejjin bl-attivitajiet tagħhom. 
 
U għalhekk nagħmel stedina biex jiġi fformulat kors li mhux bilfors għandu jwassal 
għall-kwalifika imma li jgħin lil min hu nvolut fin-negozji żagħar biex jitħarreġ f’mod 
prattiku, fuq liema midja juża, kif juża programmi sempliċi ta’ disinn, x’għandu jfittex 
jekk irid juża servizz, u għala le x’fondi nazzjonali hemm li hu jkun jista’ juża.  L-għeluq 
tal-kors stess jista’ jkun proġett li huma jistgħu jimplimentaw fuq in-negozji tagħhom 
stess. 
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Għeluq 
 
Bħala punt ta’ għeluq u dan tkellimt fuqu diversi drabi fejn jidħol Għawdex ma rridux 
inħarsu biss lejn in-numri.  Dan ifisser li f’Għawdex iridu jsiru korsijiet anke jekk in-
numri li jkunu previżti ma jintlaħqux.  Imma dan ikun biss il-bidu. Jekk ma nibdewx jew 
jekk aħna biss noqogħdu biss fuq in-numri qatt ma jsir xejn. Grazzi. 
 

 


