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KUN IL-BIDLA: FLIMKIEN GħALL-INTERNET AĦJAR 

BeSmartOnline! se torganizza ġurnata t’attivitajiet għall-ġenituri u għat-tfal biex 
tippromwovi l-Jum Dinji tal-Internet Sigur 2017 

Il-pubbliku hu mistieden li jżur l-information stand li se tkun fi Pjazza l-Ħelsien, il-Belt 
Valletta 

 
It-tema magħżula għal din is-sena hija "Kun il-bidla: Flimkien għall-Internet Aħjar". B'din it-tema, iċ-Ċentri tal-

Internet Sigur f’Malta, fosthom il-proġett BeSmartOnline!, jixtiequ jenfasizzaw li l-Internet huwa dak li finalment 

jagħmlu l-bniedem u għaldaqstant, kulħadd għandu jagħti sehmu sabiex isir progress f’dan il-qasam. Għalhekk, 

kemm l-imġiba diretta tal-utent kif ukoll li wieħed jieħu azzjoni meta jara aġir jew/u użu ħażin tal-Internet huma 

essenzjali.    

 

Il-BeSmartOnline!, ser jorganizza stand ġewwa Pjazza l-Ħelsien il-Belt nhar is-Sibt 4 ta’ Frar, bejn id-disgħa ta’ 

filgħodu u l-erbgħa ta’ waranofsinhar u qiegħda tistieden lill-pubbliku sabiex iżur u jiddiskuti xi punti  li jistgħu 

jitqajmu f’dan ir-rigward, ma’ għadd ta' esperti li ser ikunu disponibbli sabiex jindirrizaw xi mistoqsijiet u 

jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa dwar dan is-suġġett. Ser ikun qiegħed jitqassam materjal informattiv u ser 

jkun hemm ukoll divertiment għat-tfal sabiex il-ġenituri jkunu jistgħu jallokaw iktar ħin għad-diskussjonijiet mal-

esperti.  

 

Informazzjoni Addizzjonali  

  

Il-proġett BeSmartOnline! tnieda bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni, l-Aġenzija 

Appoġġ, l-uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal,  u d-Direttorat għall-Kwalita’ u l-Istandards fl-Edukazzjoni. Il-proġett 

konġunt, li beda fis-sena 2010, jisħaq fuq l-importanza sabiex jinfirex l-għarfien dwar l-użu sigur tal-Internet fost 

il-ġenituri, l-għalliema u t-tfal stess. Dan isir bl-użu ta’ numri ta’ riżorsi.  L-irwol tad-Direttorat hu vitali peress li 

joffri t-taħriġ dwar l-iżvilupp personali, soċjali u professjonali tramite s-suġġett tal-PSCD, li huwa offrut lill-

istudenti kollha,  kif ukoll ir-riżorsi u t-taħrig għal-għalliema.   

L-imsieħba ta’ dan il-proġett ikkonfermaw li ser jingħataw iktar fondi mill-Connecting Europe Facility għal din l-

inizjattiva. Dan ser jiżgura li l-proġett BeSmartOnline! ikompli jitwettaq bis-sħiħ għal tletin xahar ieħor.  

Barraminnhekk, dalwaqt għandha tiġi mnedija websajt li tiġbor fiha r-riżorsi aġġornati. Madanakollu, il-pubbliku 

huwa mħeġġeġ li sadanittant, iżur il-paġna ta’ dan il-proġett fuq Facebook (fuq il-link indikata hawn taħt), sabiex 

ikun jaf iktar dwar dan il-proġett u l-inizjattivi li ser ikomplu jiġu mnieda.  

https://www.facebook.com/saferinternet.mt/ 

https://www.facebook.com/saferinternet.mt/

