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BeSmartOnline! u Facebook jikkollaboraw flimkien sabiex ixerrdu l-għarfien 

fuq l-‘Online Safety’ 
Rappreżentanti ta’ Facebook jindirizzaw l-għalliema u l-istudenti f’seminars u diskussjonijiet organizzati mill-

proġett BeSmartOnline! 
 

Sal-aħħar tal-2016, kull xahar kien hemm madwar 1.86 biljun individwu attiv fuq Facebook. Dan jixhed li bla 

dubju, pjattaformi bħalm’huwa Facebook biddlu totalment il-mod ta’ kif il-komunitajiet globali jinteraġixxu 

bejniethom. Malta qed tikkontribwixxi għal din ir-realtà. Fil-fatt, l-aħħar statistika ppublikata mill-Kummissjoni 

Ewropea ikkonfermat li Malta, fejn jidħol in-numru ta’ persuni li huma attivi fuq il-medja soċjali, ikklassifikat fit-

tieni post meta mqabbla mal-pajjiżi Ewropej l-oħrajn.  

Iż-żieda fin-numru ta’ persuni li jagħmlu użu mill-medja soċjali qajmet diversi diskussjonijiet fuq l-impatt li qed 

jagħmel dan il-fenomenu fuq ir-relazzjonijiet tal-individwi; kemm personali kif ukoll soċjali. Minkejja li s-soċjetà 

jaf għandha impressjoni ħażina tal-medja soċjali, ma jistax jonqos li wieħed jinnota l-opportunitajiet li tista’ toffri 

din l-għodda meta użata b’mod tajjeb. Huwa proprju għalhekk li Facebook nieda bosta inizjattivi sabiex jiġu 

esplorati l-aspetti pożittivi li komunità konnessa b’mod tant estensiv u kumpless tista’ ġġib magħha. Facebook 

huwa attiv ħafna fejn jidħlu tfal li ġew neqsin permezz ta’ inizjattivi bħalm’huma Child Rescue Alert u Amber 

Alert, li ġew imnieda riċentament f’Malta. Dan l-aħħar Facebook nieda wkoll għodod sabiex jiġu prevenuti s-

suwiċidji, li jużaw il-friends list tal-individwi sabiex ikunu jistgħu jqabbdu l-individwi ma’ persuni li jistgħu 

joffrulhom l-għajnuna. Dawn it-tip ta’ inizjattivi huma l-għodod li juża Facebook sabiex jibni komunità sigura, 

kemm onlajn kif ukoll offlajn.  

“Aħna nemmnu li s-sigurtà hija waħda mir-responsabbiltajiet tagħna. Huwa proprju għalhekk li: qed nipprovdu 

dawn l-għodod sabiex niżguraw is-sigurtà fost dawk li jużaw Facebook; li rridu nxerrdu l-għarfien fost l-individwi 

dwar l-importanza tas-sigurtà onlajn; u li jeħtieġ li ninkoraġġixxu lill-individwi sabiex jużaw il-karatteristiċi tas-

sigurtà fuq Facebook,” stqarret Laura Bononcini, il-Kap tal-Public Policy tal-Italja, tal-Greċja, u ta’ Malta.  

Fiil-fatt, huwa dan l-isforz li għaqqad il-proġett tal- BeSmartOnline!, li huwa implimentat mill-Awtorità ta’ Malta 

dwar il-Komunikazzjoni (l-MCA), il-Fondazzjoni għal servizzi ta’ Ħarsien Soċjali, u id-direttorat għal kwalità u 

standards fl-edukazzjoni ma’ Facebook, permezz tal-ħidma tiegħu fuq is-sigurtà tat-tfal onlajn. BeSmartOnline! u 

Facebook ħadmu flimkien fuq programm ta’ jumejn, li fih ġew indirizzati t-tfal, iż-żgħażagħ, u l-edukaturi fuq 

bosta aspetti tas-sigurtà fil-qasam tas-social networking.  

Fl-ewwel ġurnata, rappreżentanti tal-grupp tas-sigurtà ta’ Facebook u ta’ BeSmartOnline! żaru l-istudenti tal-

iskola ta’ St. Michael, tal-Higher Secondary in-Naxxar, u żaru wkoll il-grupp tal-Youth Café Bormla, li hu mmexxi 

minn Aġenzija Żgħażagħ. Iż-żagħżagħ ta’ bejn it-13 u s-17-il sena ingħataw linji gwida ta’ kif għandhom iġibu 

ruħhom onlajn sabiex ikollhom esperjenza pożittiva fuq Facebook u Instagram. Kien hemm numru ta’ riżorsi li 

ġew imqassma, inkluż ktejjeb li ġie ddiżinjat speċifikament minn Facebook, li ġie trodott għall-Malti wkoll.  
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It-tieni ġurnata kienet iddedikata għall-edukaturi, fejn kien hemm iktar minn 140 parteċipanti minn bosta skejjel 

madwar Malta u Għawdex. Il-maġġoranza ta’ dawn kienu Kapijiet ta’ diversi Dipartimenti u Uffiċjali tal-

Edukazzjoni ta’ numru ta’ suġġetti akkademiċi. BeSmartOnline! U l-Ministeru tal-Edukazzjoni għarfu bis-sħiħ li l-

litteriżmu diġitali huwa suġġett interkurrikurali u li għalhekk, jirrikjedi l-parteċipazzjoni tas-setturi tas-sistema 

Edukattiva kollha u li jersqu lejh b’mod olistiku. L-edukaturi ingħataw spjegazzjoni tal-miżuri li jieħu Facebook 

sabiex jikkontribwixxi għall-protezzjoni tal-minorenni. Dawn ġew introdotti għall-mekkaniżmi interni li juża 

Facebook sabiex jieħu ħsieb ir-rapporti li jirċievi u d-diffikultajiet u r-restrizzjonijiet li jħabbat wiċċu magħhom; 

id-diffikultajiet ikkawżati mix-xejra komplessa ta’ ċerti rapporti li jirċievi, kemm dawk etiċi kif ukoll dawk 

leġislattivi, u n-numru ta’ rapporti u d-data li jiġu skambjati. L-edukaturi ingħataw ukoll spjegazzjoni fuq ir-riżorsi 

li Facebook jipproduċi, speċifikament għall-edukaturi, u fuq kif dawn jistgħu jintużaw fl-iskejjel.  

Mark Spiteri, is-Senior Project Coordinator responsabbli għall-proġett BeSmartOnline! stqarr li "F’dawn is-sitt 

snin li fihom ilu għaddej il-proġett, Facebook kompla jissaħħaħ, partikularment fil-qasam tal-Helpline – li huwa 

mmexxi mill-Fondazzjoni għal servizzi ta’ Ħarsien Soċjali. Din il-kollaborazzjoni riċenti kompliet issaħħaħ dan il-

qasam minħabba l-isforzi kollettivi li saru u li qed isiru sabiex jixxerred l-għarfien u jiġu edukati l-individwi li 

jużaw Facebook”.  

“Bħala parti mir-rwol  tagħna f’netwerk Ewropej li qiegħed dejjem jikber, aħna fi dmirna li nkomplu ninfurzaw il-

miżuri tas-sigurtà fost il-pjattaformi tal-medja soċjali, speċjalment fost il-gruppi soċjali li huma l-iktar vulnerabbli 

fis-soċjetà. Madanakollu, aħna napprezzaw li mhuwiex dejjem faċli li tmexxi f’komunità tant kumplessa. 

Nemmnu bis-sħiħ li r-rwol tagħna f’din il-kollaborazzjoni se sservina biex inżidu t-tagħrif fuq l-online safety u 

sservina wkoll bħala għodda sabiex inkunu nistgħu nagħmlu kommunitajiet bħal Facebook u Instagram iktar 

siguri u iktar pjaċevoli għal kulħadd,’ kompla Mark Spiteri.” 

Segwi l-proġett BeSmartOnline! fuq facebook.com/saferinternet.mt 

 

 


