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Aħseb ftit..... 

Dawk li jużaw l-internet jistgħu: 

- iżommu kuntatt f’kull ħin ma’ ħbieb u qraba, anke dawk barra l-pajjiż; 
- jixtru prodotti u servizzi mill-kumdità ta’ darhom; 
- iżommu ruħhom aġġornati dwar x’qed jiġri madwarhom – aħbarijiet, sports, kif ukoll 

għandhom aċċess għal ħafna aktar informzzjoni; 
- ikollhom aktar opportunitajiet għall-xogħol aħjar. 

Jekk inti ‘l fuq minn 20 sena u tixtieq titgħallem tuża l-internet, agħmel l-ewwel pass illum biex int 
ukoll jirnexxielek. 

Il-korsijiet huma mfassla apposta għall-adulti. Dawn ser jingħataw f’ħinijiet varji u f’lukanda 
magħżula. Il-korsijiet jikkonsistu f’sitt (6) lezzjonijiet ta’ sagħtejn il-waħda. It-tagħlim isir fi gruppi 
żgħar minn għalliema ta’esperjenza. Ser jingħata manwal ta’ taħriġ bil-Malti jew bl-Ingliż, bla ħlas. 

Fl-aħħar tal-kors, jingħata ċertifikat t’attendenza / parteċipazzjoni. 

Il- kors huwa: 

Kors B – L-Internet u x-Xogħol  

Kors bażiku li jgħinek tibni l-ħiliet dwar l-użu tal-kompjuter u l-Internet fuq il-post tax-xogħol. Dan il-
kors huwa mmirat għall-impjegati, dawk li jaħdmu għal rashom u dawk li qed ifittxu xogħol. Il-kors 
jinkludi fih lezzjonijiet bħal: 

 Il-kompjuters fil-postijiet tax-xogħol u il-komunikazzjoni mall-klijenti u l-kollegi 

 Iż-żamma aġġornata tal-informazzjoni 

 Il-Ġabriet tad-dejta 

 Modi li bihom tippreżenta d-dejta 

 Il-Ħażna u l-Identita tagħna fuq l-Internet 

 Is-siġurta li għandna nużaw fuq il-kompjuters, passwords eċċ 

 

 

Mistoqsijiet  li  jsiru   spiss ... 

 

Min jista’ japplika għal dawn il-korsijiet? 

Jekk inti għandek 20 sena jew iktar u għandek il- karta tal-identita’ Maltija jew karta tar-residenza, 
int tista’ tapplika.   
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Kif nista’ napplika? 

Tista’ tapplika billi timla applikazzjoni onlajn jew tistaqsi għaliha mir-reception desk tal-lukanda fejn 
int impjegat/a, u tibgħatha fl-indirizz ‘MCA, Valletta Waterfront, Pinto Wharf, Floriana FRN1913. 
Tista’ wkoll timla applikazzjoni onlajn minn fuq dan is-sit eletroniku tal-eSkills Foundation.  

 

X’jiġri wara li napplika ? Kif ser inkun naf jekk l-applikazzjoni tiegħi ġietx aċċettata jew le? 

Meta l-Awtorità tirċievi l-applikazzjoni tiegħek, din l-applikazzjoni tiġi pproċessata u jiġi determinat 
jekk intix eliġibbli jew le. Jekk inti eliġibbli, l- Awtorità tibgħatlek ittra fejn tavżak meta u fejn ser isir 
il-kors li tkun għażilt. L-ittra tintbagħat wara d-data tal-egħluq tal-applikazzjoni. L-applikazzjonijet 
jintgħażlu fuq bażi ta’ first come first served.  

 

Fejn u meta ser isir it- taħriġ? 

Il-korsijiet ser jibdew fi’Frar 2017, u jingħataw darba fil- ġimgħa għal sitt ġimgħat. Kull lezzjoni ddum 
sagħtejn u jingħataw minn għalliema kwalifikati, u jsiru f’lukanda, magħżula aktar il-quddiem . 

Fl-ittra li ser tirċievu ikollkom l-informazzjoni kollha dwar fejn u meta ikun ser isir il-kors.  

 

Fejn nista’ nċempel jekk ikolli xi diffikultà? 

F’każ ta’ diffikultà tista’ ċċempel lill-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) fuq in-numru 
2133 6840, mit-Tnejn sal-Ħamis bejn id-09:30 am u l-4:00pm, u l-Ġimgħa bejn id- 09:30am u s-
2:00pm.  

Ma tistax tapplika għall-kors bit-telefon.   

 


